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اول دفتر

مدير مسئول

مرجعيت شيعه که عمدتا در شهر مقدس 
ــر مقام معظم  ــفر اخي ــتقرار دارد، در س قم اس
ــه ای از بيداری، دين  ــه قم حماس رهبری  ب
مداری ، زمان آگاهی و دشمن شناسی آفريد. 
ــه و گرم  ــتقبال يکپارچ ــک اس بدون ش
ــيع از حضرت آيت  ــع عاليقدر جهان تش مراج
اهللا العظمی خامنه ای ـ مد ظله العالی ـ را که 
ــاخه ای ستبر از شجره طيبه مرجعيت  خود ش
است نبايد به عنوان يک رويداد  معمولی تلقی 

کرد و پرونده آن را بست بلکه اين امر گويای 
نکات در خور تامل فراوانی در باره نهاد مبارک 

و تاريخی مرجعيت است.
ــاز دوره غيبت ـ  ــيع از آغ ــت تش مرجعي
ــروان اهل بيت  ــيعه و پي که دوران يتيمی ش
ــالم است ـ بار  عصمت و طهارت عليهم الس
ــتی  يتيمان آل محمد عليهم  سنگين سرپرس
السالم  و صيانت از ثقلين را بر دوش گرفت و 
با استعانت از خداوند متعال و استمداد از قطب 

ــر و زمان حضرت  ــکان صاحب عص عالم ام
ــکری ـ عجل اهللا  ــن العس ــت بن الحس حج
تعالی فرجه الشريف ـ تاکنون با شايستگی و 
در حد توان و مقدورات تاريخی خود از حمل 

اين امانت بزرگ سرفراز بيرون آمده است.
ــيع از آغاز حياتش ـ که عصر رسول  تش
ــت ـ تاکنون در  ــی اهللا عليه و آله اس اهللا صل
ــمنان برای  ــه های دش معرض انواع دسيس
ــا آنجا که همه  ــت ت محو و نابودی بوده اس
ــز دوازدهمين آنانـ  که از  ــوايانش به ج پيش
ــين شد ـ در  ــمنان پرده نش خوف همين دش
مظلوميتی آشکار و خونبار به شهادت رسيدند 
تا مايه تشفی خاطر ناپاک ترين فرزندان آدم 

باشند. 
ــری، امر صيانت  با آغاز عصر غيبت کب
ــتی تشيع از جانب آخرين  از مکتب و سرپرس
ــة اهللا االعظم بر  ــرت بقي ــره الهی حض ذخي
ــريف  به فقهايی از شيعه  ــاس توقيعی ش اس
ــت و دين  ــر فقاه ــه عالوه ب ــد ک واگذار ش
شناسی واجد چهار مميزه باشند: ۱. پاسداری 
ــای اعتقادی  ۲.  ــت از دين  و مرزه و حفاظ
ــر آن ۳. برحذر  ــلط  ب ــت از نفس و تس صيان
بودن از هوا و هوس های شيطانی ۴. اطاعت 

از اوامر خداوند متعال 
مرجعيت شيعه نه تنها مشروعيت خود را 
از توقيع ياد شده می گيرد بلکه بقا و استمرار 
ــاط و مؤثرش  به دليل واجديت  حيات با نش
مميزه ها و صفاتی است که توقيع مبارک بر 

می شمارد. 
ــه عامل ديگری را نيز بايد بر عوامل  البت
ــاله زمان  ــوق افزود که آن مس ــار گانه ف چه
ــنجی های خردمندانه  شناسی و مصلحت س
ــرايط گوناگون  ــيعه در ش ــا و علمای ش فقه
تاريخی بوده است؛ خصيصه ای که بر گرفته 
ــن عليهم  ــی و عملی معصومي ــيره قول از س

السالم است.
ــيع با درک شرايط زمانه خود  فقهای تش
ــت از توانمنديها، ضعفها، فرصتها  و فهم درس
ــته را در  ــتار شايس ــا، موقف و ايس و تهديده
ــه انجام وظايف  ــود اتخاذ کرده و ب دوران خ
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دينی و سياسی و اجتماعی خود می پرداختند 
و آنچه در اين ميان محوريت و اصالت داشت، 
ــيع و تحويل آن به نسلی پس  حفظ کيان تش
ــلی ديگر در حجمی عظيم از فشارها و  از نس

سختی ها بوده است. 
آنچه در تاريخ تشيع تا روزگار ما و دوران 
ــيس نظام جمهوری اسالمی غلبه داشته  تاس
ــيعه در برابر  ــت و مغلوبيت ش ــت، مظلومي اس
حکومتهای جور بوده است که البته در مقاطعی 
نظير دوران صفويه گشايشهايی برای شيعه و 
مرجعيت آن حاصل می شده است و مراجع و 
ــياری و سنجيدگی تمام  فقهای شيعه با هوش
از فرصتهای به دست آمده در جهت ترويج و 

تقويت مکتب بهره می بردند.
ــخت ترين دوران  ــک يکی از س بدون ش
ــس از  ــد دوره پ ــت آن را باي ــيع و مرجعي تش
ــت که رژيم پهلوی به  نهضت مشروطه دانس
ــانده نظام سلطه  ــت نش عنوان نماينده و دس
ــود و از  ــی بر ايران حاکم می ش ــدرن جهان م
ــيع با  همان آغاز در پی هدم و محو دين و تش

شيوه ها و شگردهای گوناگون است.
ــدد خلع يد از  ــم مدرن پهلوی در ص رژي
ــطوح  ــيعه در همه س مرجعيت و روحانيت ش
اجتماعی و سياسی و فرهنگی بر می آيد تا در 
ــی آن جامعه ای الييک نظير آنچه در ترکيه  پ
ــيعی استقرار يابد و دين که  رخ داد در ايران ش
ــط نظام استکباری مدرن  جدی ترين مانع بس
ــردی و اجتماعی روزگار جديد  بود از حيات ف
ــهای  ــاد مدرنيته همه ارزش ــود و الح محو ش
ــه در نمايد. در  ــوی را از ميدان ب ــی و معن اله
ــيعه با محوريت و  ــت که مرجعيت ش اينجاس
ــی (ره) به تکليف  ــری حضرت امام خمين رهب
دينی و الهی خود عمل می کند و نظام سلطه 
ــانس غرب را با  ــی مدرن بر آمده از رنس جهان
يکی از بزرگترين ناکاميهايش مواجه  می کند 
ــی سال همچنان  ــت س و اکنون پس از گذش
ــه حاصل همان  ــالمی  ک نظام جمهوری اس
ــتوار در  ــدی اس حرکت الهی بود، به مثابه س
ــی نظام  ــتکبار منش برابر فزونخواهی ها و اس

سلطه جهانی ايستاده است.
ــت و زعامت  ــيعه با محوري ــت ش مرجعي
ــالمی و  واليت فقيه،هم علت حدوث نظام اس
ــتمرار آن بوده است و اين  هم عامل بقا و اس
حقيقتی است که بيش از همه، نهاد مرجعيت 

به آن وقوف و تفطن دارد.
ــوال را  ــا اين مقدمه بايد اين س اکنون ب
ــتقبال گرم و پرشور  مطرح کنيم که دليل اس

مراحع عاليقدر تشيع از رهبری معظم انقالب 
چه بوده است؟ يک امر تشريفاتی؟ يک حرکت 
ــر جبر و  ــاتی؟ يک اقدام از س زود گذر احساس
ــی و حکومتی؟  به نمايش  ــارهای سياس فش

گذاشتن عرق و تعلقات صنفی؟ و ...؟
ــيع و  ــنايی با نهاد مرجعيت تش  اندک آش
آشنايی با مراجع عظام تقليد، نافی همه گمانه 
ــاحت مرجعيت  ــی ها و صور فوق بوده و س زن
ــيعه را از اين امور منزه می داند؛ همانگونه  ش
که ساحت نظام جمهوری اسالمی که خود بر 
ــت و رهبری آن که  آمده از نهاد مرجعيت اس
ــأن است، از کشاندن  خود مرجعی عظيم الش
ــوائق و راهبردهايی  نهاد مرجعيت به چنين س

سست و غير الهی مبرا است. 
پس رمز و راز آن استقبال چه بود؟ بدون 
ترديد بايد مجددا به سراغ آن چهارگانه موجود 
در توقيع شريف به ضميمه عامل زمان آگاهی 
برويم که همچنان مايه قوام و بقای مرجعيت 

است.
ــيعه به دليل تسلط بر نفس و  مرجعيت ش
ــانی، هرگز  مخالفت با هوا و هوس های نفس
ــه و قدرت طلبانه،  ــا انگيزه های دنيا خواهان ب
ــت های خود  ــا و موافقت و مخالف حرکت ه
ــن رو اين نهاد  ــت. از همي ــکل نداده اس را ش
ــالمی، نه از  ــورد با نظام جمهوری اس در برخ
ــر هوا و هوس و دنيا خواهی به مماشات و  س
مصانعه می پردازد و نه به معاندت و مخالفت. 
مرجعيت تشيع، وظيفه حفاظت از دين خداوند 
و اطاعت از موالی خود را در تعاملی مشفقانه 
ــالمی و  ــام جمهوری اس ــا نظ ــه ب و منصحان
ــی عميق  رهبری آن می بيند و با زمان شناس
خود، موقعيت ممتاز نظام جمهوری اسالمی را 

در جهان کنونی در می يابد. 
آشنايان با تاريخ تشيع از ادواری که علما 
و فقها برای حفظ کيان شيعه و بلکه گاه برای 
ــزم به چه  ــيعی مل ــار يک اثر ش تأليف و انتش
ــبت به حاکمان جبار و  مجيز گويی هايی نس
ــد بودند بی اطالع نيستند، اما امروز آنچه  فاس
در ايران حاکم است نظامی برآمده از خود اين 
ــته از همين نهاد  نهاد با رهبری عضوی شايس
ــت و چه فرصت و نعمتی از اين عظيم تر  اس
ــزاوارتر به سپاسگزاری به  و قابل تقديرتر و س

درگاه الهی؟
ــيعه به خوبی بر اين موقعيت  مرجعيت ش
ــيع وقوف  ــه و بی نظير تاريخی برای تش يگان
دارد و برای اولين بار در تاريخ خود، با حاکمی 
روبروست که از جنس و سنخ خودشان است. 

ــی او را در روزگار غلبه کفر  ــن خواه آنان دي
ــازش ناپذيری اش  ــت و س ــاد، و صالب و الح
ــتکبر و فزون خواه، و  ــمن مس را در برابر دش
ــان و مردم و  ــرا در برابر مؤمن ــاری اش خاکس
محرومان جامعه، و شايستگی اش را در اداره 
امور و غلبه بر معضالت و فتنه های برآمده از 
ــياطين داخلی و خارجی حس  طراحی های ش
ــی  ــی کنند؛ پس چه جای ناسپاس ــس م و لم

است؟
ــد که رابطه مرجعيت با  آگاهان  می دانن
ــون نه رابطه  ــالمی از آغاز تاکن جمهوری اس
ــفقانه بوده  ای متملقانه بلکه منصحانه و مش
است و هر جا که ضعف و نقصان و خطايی را 
تشخيص داده است، به مسئوالن نظام گوشزد 
ــی گاه در برابر برخی از بی  ــت و حت کرده اس
مهری های ناشی از غفلت برخی از مسئوالن 
آزرده خاطر شده است اما اين همه باعث نبوده 
ــت که از اصلی و فرعی کردن امور غافل  اس
ــود و احيانًا بسترهايی را برای سوء استفاده  ش
شياطين داخلی و خارجی که تشنه ذره ای بی 
ــری از نهاد مزبور  ــی و غفلت و بی تدبي توجه

هستند، فراهم نمايد. 
فتنه خطرناک سال ۸۸ در عطش و تشنه 
ــمی از توجه و عنايت نهاد  ــه چش کامی گوش
ــه بازی گرفتن  ــت جان داد و آرزوی ب مرجعي
مراجع عالی قدر شيعه را در برابر نظام به گور 

برد. 
نظام استکباری غرب و آمريکا در تحليل 
ــائل انقالب و جمهوری اسالمی با  و فهم مس
گره های کور فراوانی مواجه است که از جمله 
ــيارانه  ــه و تعامل الهی و هش آن همين رابط
ــی  ــت. عقالنيت سياس مرجعيت با رهبری اس
ــتی اش و با آموزه  مدرن با جوهره ماکياوليس
ــانه اش که انسان را گرگ  های انسان شناس
ــان می داند، از درک اين نکته که رهبران  انس
ــی و دينی ايران چگونه تا اين حد با هم  مذهب

تفاهم و تعامل دارند عاجز است.
 اما فارغ از همه اين حرف ها، اين شجره 
ــا محوريت نهاد الهی واليت  طيبه مرجعيت ب
ــت که به وظايف دينی خود در قبال  فقيه اس
حفظ کيان تشيع چون سلف صالح خود عمل 
ــيعيان، اين مظلومان  ــراه با ش می کند و هم
ــه تاريخ، در تمنای حادثه عظيم  ظهور  هميش
ــة اهللا االعظم حضرت حجت بن  حضرت بقي

الحسن العسکری لحظه شماری می کند.
ــيدة و الغرة  ــة الرش ــا الطلع ــم ارن الله

الحميدة ...
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 الميـزان و روايـات تفسـيري/آيت اهللا  مصبـاح 
يزدى 

 پژوهشي درباره ذيل دعاي عرفه/ حجت االسالم 
حسين ترابي

 حكمة العارفين/ سيد محمد گرامي
 ضرورت طرح مذهب اصيل/ محمد حسين  حسينيان 

قمي
 دربارة تحول در حوزه علميه/ مرتضي رضوي
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مقاله 1
سخنان آيت اهللا مصباح يزدى 
پيرامون ديدگاه مرحوم عالمه طباطبايى در مورد روايات تفسيرى

مهدى حسينيان قمى  
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 اشاره
ــی که در زير از نظر می گذرانيد حاصل گفتگويی با حضرت  متن
آيت اهللا مصباح يزدی پيرامون نحوه تعامل مرحوم عالمه طباطبايی 
ــت. برخی شواهد و بلکه  ــير الميزان اس ــيری در تفس با روايات تفس
ــت که مؤلف الميزان در تفسير قرآن نيازی  تصريحات بيانگر آن اس
ــالم در توضيح و  ــه مراجعه به احاديثی که از اهل بيت عليهم الس ب
ــير آيات رسيده است نمی بيند و بر اساس شيوه تفسير قرآن به  تفس
ــر را بی نياز از مراجعه به روايات تفسيری می داند و اين  قرآن، مفس
ــت که دهها روايت ضرورت مراجعه به اهل بيت عليهم  در حالی اس
السالم را برای تفسير و فهم اليه های عميق تر و باطن قرآن الزم 
ــش از چرايی اين ديدگاه  و ضروری می دانند. محور اين گفتگو پرس
ــاگردان برجسته مرحوم  ــتاد مصباح يزدی که از ش ــيری، از اس تفس
ــالم و  ــط حجت االس ــد که توس عالمه طباطبايی بوده اند، می باش
ــده است. اميدواريم انتشار اين  المسلمين مهدی حسينيان انجام ش

بحث برای خوانندگان محترم سمات مفيد باشد.

حسينيان: بسم اهللا الرحمن الرحيم. چند سالی همراه با دوستان 
بحث تفسير الميزان و نهج البالغه را داشتيم. به مناسبت، اين نظريه 
مرحوم عالمه  طباطبايی در تفسير قرآن مطرح گرديد که ايشان در 
تفسير قرآن هيچ نيازی به روايات تفسيری وبيانات پيامبر صلی اهللا 
عليه و آله وامامان عليهم السالم نمی بينند.اين سؤال پيش آمد که 
چگونه يک عالم شيعی فهم و تفسير همه  قرآن را بدون مراجعه به 

اهل بيت عليهم السالم قابل دست يابی می دانند؟
نياز قرآن به عترت وحديث و بيان معصومان از ديدگاه شيعه در 

موارد زير کامال روشن است:
۱. درموارد اختالف در فهم مفاد و معنای يک آيه

ــده تر که  ــه های پيچي ــی عميق تروالي ــا معان ــاط ب ۲. درارتب
ــت و يا دست يابی به آن  ــتيابی نيس بدون بيان معصوم يا قابل دس

دشواراست.
۳. در ارتباط با اسرارقرآن و بطون آن که ازدسترس بشر بيرون 
است و ويژه معصومان است وحتی پس از بيان آنان ممکن است ما 

تنها تعبدا بپذيريم و از دسترسی فهم غير تعبدی ما به دور باشد.
ــان وامامان عليهم  ــير معصوم ــرح کردن بی نيازی از تفس مط
السالم و امکان وصول به معانی قرآن اگر به معنای فهم ظاهر قرآن 
و معانی ابتدايی آن باشد پذيرفته است ولی عمق قرآن و معانی ژرف 
ــاره رفت، تنها و تنها با راهنمايی معصومان عليهم  آن آنگونه که اش

السالم قابل دست يابی است.
ــره) برما  ــر صورت اين نظريه عالمه طباطبايی (قدس س در ه
گران آمد و برآن شديم که به کاوش پيرامون آن بپردازيم و منظور 

واقعی ايشان را به دست آوريم .
ممکن است در اين راستا توجيهاتی برای کالم ايشان ارائه شود 
ــه اين توجيه ها را بر نمی تابد و با توجه به صراحت  ــا کالم عالم ام
ــوارد مختلف و توضيح جهات  ــن به اين نظريه در م کالم و پرداخت

مختلف آن توسط آن مرحوم ديگر جای توجيه نيست.
ــت که اين تقيه  ــده اس مثال از حضرت آيت اهللا خزعلی نقل ش
ــروع می شود. عالمه  می  ــت، چون گفتار عالمه با فان قلت ش اس
ــيری صحابه در تفسير قرآن  گويد اگر بگويی چرا از گفته های تفس
استفاده نمی کنيد، ايشان بيانی دارد که ما حتی به گفته های پيامبر 
صلی اهللا عليه و آله و سلم نيز در تفسير احتياج نداريم وچون عالمه 

در اين مقام بودند احساس می شود تقيه کرده است.
با حضرت استاد آيت اهللا جوادی آملی دام ظله هم توسط يکی 
ــان گفت جناب آقا جوادی آملی هم  ــتان مطرح کرديم، ايش از دوس
ــت اما بعدها  ــی گفتند  نيازی نيس ــتند وم ــدا همين مبنی را داش ابت
ــان تغيير کرد. ولی جديدا که با ايشان مطرح کردند  مقداری مبنايش
جناب آقای جوادی آملی دام ظله فرمودند که روش عالمه در تفسير 

ــان اين  اين نبوده، گر چه حرفش
است ولی روششان اين نيست.

درهرصورت ما در پی توجيهی 
ــه طباطبايی و  ــرای کالم عالم ب
اين نظريه ايشان که ما در تفسير 
نيازی به روايات تفسيری نداريم، 
ــيعی  ــتيم. قاعدتايک عالم ش هس
نمی گويد و نمی تواند  بگويد که ما 
ــيری نداريم و  نياز به روايات تفس
بدون بيانات امامان عليهم السالم 
ــکالت تفسيری را  می توانيم مش
ــم. اضافه کنيم  خودمان حل کني
ــير  ــه در جايی از تفس ــه عالم ک
ــی تارک فيکم الثقلين  الميزان  ان
ــه گونه ای معنی کرده اند که  را ب
اين دو تا (ثقلين) را مستقل از هم 
ــد به گونه ای که نياز به  گرفته ان

ــان به روايات عرض برکتاب توجه کرده  هم ندارند؛ وخيلی هم ايش
ــما آمده ايم چراکه برای  اند. لذا برای فهم اين نظريه عالمه نزد ش
ما خيلی مهم وحساس است. از فرصتی که عنايت فرموده ايد بسيار 

سپاسگزاريم.
ــم اهللا الرحمن الرحيم. بنده خيلی  آيت اهللا مصباح يزدى: بس
ــد و در ميان مباحث  ــه توفيق زيارت آقايان نصيبم ش ــحالم ک خوش
آشفته ای که در دنيا مطرح است فرصتی به دست آمد که لحظاتی 

انسان به قرآن وحديث بپردازد.
 بله اينطور که اشاره فرموديد يک ابهامی هست دراينکه روش 
مرحوم عالمه طباطبائی در تفسير وسخنانی که در اين زمينه دارندآيا 
ــت وبعد اگر از لحاظ نظری انسجام و هماهنگی  ــازگار اس با هم س
ــان چه می کرده  ــت؟خود ايش ــان چگونه اس داخلی دارد، رفتار ايش
ــته اند؟ وباالخره ما به عنوان داوری   اند؟ آيا به روايات توجهی نداش
ــان چه بايد بگوييم. اول بايد بفهميم ايشان چه  درباره فرمايش ايش

حسينيان: مطرح كردن 
بـى نيـازى از تفسـير 
وامامـان  معصومـان 
وامكان  السالم  عليهم 
وصـول به معانى قرآن 
فهم  معنـاى  بـه  اگـر 
ظاهـر قـرآن و معانى 
باشـد  آن  ابتدايـى 
پذيرفتـه اسـت ولـى 
عمـق قـرآن ومعانـى 
ژرف آن، تنهـا وتنهـا 
معصومان  راهنمايى  با 
قابل  السـالم  عليهـم 

دست يابى است.
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ــای متناقض که با هم نمی  ــی گويند. يک حرف دارند يا حرف ه م
ــان  ــد. دوم اينکه اگر يک حرف دارند اين حرف با روش خودش خوان
ــت يا نه. به قول بعضی از آقايان که نقل کرديد ايشان  هم سو هس
ــان جور ديگری رفتار می کردند  حرفی گفته اند اما در عمل خودش
وچرا اينجور است  و سوم اينکه ايشان فرموده اند يا نه، ولی ما چه 
بايد بگوييم؟من خيال می کنم درباره خيلی از بزرگان در زمينه های 
ــواالت  ــفه، و جاهای ديگر از اين گونه س مختلف فقه، اصول، فلس
ــد که دو کالمشان و يا  ــود. يعنی ابتدا به نظر می رس مطرح می ش
ــان باهم همخوانی ندارد؛ يک جا چيزی گفته اند وجای  چند کالمش
ــر چيز ديگری. البته ما هم می دانيم که غير معصوم در معرض  ديگ
غفلت است. خود قرآن می فرمايد: ولو کان من عند غير اهللا لوجدوا 

فيه اختالفا کثيرا.
ــوالی است  ــت ولی به هر حال اين يک س اين چيز عجيبی نيس
ــخنانی که درباره  ــود که س که درباره خيلی از بزرگان مطرح می ش
ــا احيانا بين آنها  ــت ي ــک موضوع گفته اند همه اش هماهنگ اس ي
ــت. فرض بفرماييد مثال در فلسفه نظريات مرحوم  هم اختالفی هس
ــان چند جور  ــت يا ايش ــان اس مالصدرا درباره علم درهمه جا يکس
ــع کرد؟ حاال به عنوان  ــود بين اينها جم حرف دارد و چگونه می ش
ــدرا از يک جهت می گويد  ــبهه عرض می کنم که مالص تقويت ش
ــاوی است، پس  علم با وجود مس
ــودات مادی  ــت که موج الزم اس
هم بتوانند علم داشته باشد و اين 
ــبيح موجودات مادی را  مساله تس
ــون مرتبه ای  ــه می کند چ توجي
ــا مرتبه ای از علم توام  از وجود ب
است اما در جای ديگر تاکيد دارد 
ــد و  که علم حتما بايد مجرد باش
ــادی نمی توانند علم  موجودات م
ــند. حال جمع بين اين  داشته باش

دو نظر چه می شود؟
ما در فتاوای فقهی هم داريم. 
ــک فتوای فقهی  بزرگان گاهی ي
ــان  ــی بعدا فتوايش ــی دهند ول م
ــود. زمين به آسمان  عوض می ش
ــمان هم به زمين  نمی رود و آس
نمی آيد. يک متخصص يک روز 
يک فتوايی دارد بعد فتوايش تغيير 
ــاله بهشت  می کند. با اينکه مس
ــت و به  ــم مردم در کار اس وجهن
ــود فتوی را تغيير  سادگی نمی ش

داد.
ــی از چيزهايی که به آدم  يک
ــد که بفهمد منظور  کمک می کن

ــت که فضای بحث را در  ــده در موارد مختلف چه بوده اين اس گوين
ــر بگيرد، ببيند آن وقتی که اين حرف را زده با کی مواجه بوده و  نظ

در چه مقامی بوده که اين حرف را زده است.
ــه پرداختن عالمه  ــه به تاريخچ ــت ک ــرای اين کار خوب اس ب
طباطبايی رضوان اهللا تعالی عليه به تفسير توجه بکنيد که اصال چه 
ــد که ايشان توجهشان به تفسيرجلب شد و تصميم گرفتند که در  ش
زمينه تفسير کار کنند. خود ايشان می فرمودند که وقتی از نجف بر 
ــتند و مدتی در در شاد آباد تبريز که ان وقت جدای از شهر بود  گش
واالن جزو شهر شده است اقامت کردند، يک گرايشی پيدا شده بود 
ــادی در خود تبريز بود و آن يک  ــمه اش هم تا حدود زي که سرچش
نوع گرايش به آنچه درتفسير المنار ديده می شود، بود. حاال اسمش 
ــلفی گری يا بگذاريد چيز ديگری يا روشنفکری يا   را می گذاريد س
ــده بود در عالم اسالم يک  ــير که منتشر ش التقاطی گری. اين تفس
جايی باز کرده بود به خصوص در کشورهای سنی.تاليف اين تفسير 
توسط شيخ محمد عبده سبب شده بود که شاگردانی مثل رشيد رضا 
ــير منتشر بشود و در کنارش هم مجله  را تربيت کند وکتابی در تفس
المنار منتشر می شد. خالصه يک تحول فرهنگی در عالم اسالم بود 

وموجش به کشورهای شيعه، به ايران وعراق هم رسيد. 
در  ايران يک گروهی پيدا شدند که ناخود آگاه و شايد خودآگاه 
ــنفکری پيدا  ــلفی گری و وهابی گری و روش ــل به يک نوع س تماي
ــخصی بود به نام يوسف شعار (االن هم به نظرم  کردند. در تبريز ش
ــرش هست وطرفدارانی در تبريز دارد.)  اين شروع کرد به بحث  پس
ــه تفسير و جزوه هايی در تفسير نوشتن و تعرضاتی به خيال  و جلس
ــان  ــرک آميز کردن. ايش خودش به گرايش های خرافی انحرافی ش
ــی کند و همه را  ــی دارد، اوال معجزات را انکار م ــک ويژگی هاي ي
ــوری وانمود می کند که اين  ــه عوامل طبيعی توجيه می کند و ج ب
ــن معجزات يک توجيه طبيعی  ــت و اال همه اي اعتقادات خرافی اس
ــنفکری  دارد. وی هم گرايش به وهابيت دارد و هم گرايش به روش

.
ــالم به طرف روشنفکر مآبی شروع شده  اين حرکت درعالم اس
بود. سر سيد احمد خان در هند  و در مصر هم شاگردان شيخ محمد 

عبده وعمدتا رشيد رضا بودند و خيلی گسترش پيدا کرده بود.
ــرفت های علمی غرب، همه خودشان را  خالصه در مقابل پيش
ــوری توجيه کنند. همان چيزی  ــتند يک ج باخته بودند و می خواس
ــور خودمان نمونه هايی از آن را می بينيم. يکی  که امروز هم درکش
ــک می کردند خرافه بود. اينها  ــوژه هايی که اينها به آن تمس از س
ــت گذاشتند که پيداست دروغ و  ــری رواياتی دس آمدند روی يک س
ــرائيليات به اين بيان که يک عده عالمان  ــت. اس ــرائيليات اس از اس
ــلمان شدند و افکار خودشان را در عالم اسالم  يهودی بودند که مس
ــا را پذيرفتند. مثل وهب بن  ــاده هم اين ه ــرح کردند و افراد س مط
منبه وکسانی ديگر از اين دست. آن وقت عده ای آمدند اين روايات 
ــوژه کردند برای جذب جوان ها که ببينيد  را علم کردند و آنها را س
ــازد،  ــت، چيزهای دروغی که با علم نمی س آقا اين روايات اينها اس

آيـت اهللا مصباح: اين 
تفسـير قرآن به قرآن 
درواقع گرفتن سـالح 
از دسـت دشـمن بود. 
براى اين كـه باهمين 
را  آنها  بتوانـد  سـالح 
بكوبـد و اتفاقـا ايـن 
روش موفق بود. براى 
تفسـير  مقدمه  اينكـه 
را كه ايشـان نوشـتند 
وچاپ شـد ازهرى ها 
و جامعـه االزهر خيلى 
اسـتقبال كردنـد و در 
تقريـظ هايى كه براى 
تفسير الميزان نوشتند 
بيشـتر برهميـن نكته 
تاكيـد كردندكـه يكى 
از ويژگـى هـاى ايـن 
كه  اسـت  آن  تفسـير 
بالقرآن  القرآن  تفسير 
گويـد  ومـى  اسـت 
چگونه مى تواند قران 
نور باشـد ولى نورش 
را از جاى ديگر بگيرد.
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ــند معتبری ندارد و اينها  ــازد، اينها جعلی است و س با تاريخ نمی س
شده مالک تفسير قرآن با اين که قرآن چنين و چنان است و برای 
هدايت همه انسان ها است  و اينها آمده اند اين گونه قرآن را مسخ 

کرده اند و از کار انداخته اند .
شبيه اين، واقعيتی بود که ما در  کشور خودمان در ميان شيعيان 
ــتيم، يعنی همان اخباريين. اينها می گفتند که ما حتی از ظواهر  داش
ــتفاده کنيم و براين موضوع  ــات هم بدون روايات نمی توانيم اس آي
ــتند که هر چه بخواهيم درباره قرآن بگوييم بايد ببينيم  تصريح داش
ــير آيه می  ــر رواياتی بود به عنوان تفس ــات چه می گويند؛ اگ رواي

پذيريم و اال سکوت می کنيم.
ــت؟ نمی دانيم. اگر روايتی گفت معنايش  اين آيه معنايش چيس
چيست به استناد روايت می پذيريم وگرنه نمی دانيم و بايد سکوت 
ــب به و اينها  ــرف القرآن اال من خوط ــتناد اينکه اليع کنيم، به اس
ــت که خدا و پيامبر گفته و ما چه می دانيم مقصودش  ــخنی اس س
ــت؟ خود پيامبر می فهميد که خدا چه می گويد. بعد از پيامبر  چيس

هم اهل بيت عليهم السالم می فهميدند. 
ــرآن اال من خوطب به و  ــتناد اينکه اليعرف الق ــه به اس خالص
ــت وباطل و بايد به  ــد گمراهی اس ــه آنچه از ما اهل بيت نباش اينک
ديوار بزنيد، اينها هم به کلی قرآن را کنار گذاشتند. عالمه طباطبايی 
ــره) در يک چنين شرايطی احساس مسئوليت کرد. چرا که  (قدس س
ــود. هر چه آنها  ــيعه ها ب ــن ترکش حرف های المنار به ش بزرگتري
ــد پيدا می کردند گرايش های شيعی گری تنزل پيدا می  بيشتر رش
ــئوليتکردندکه بيايند در  ــد. ايشان احساس مس کرد ومحکوم می ش
ــی المنار را خنثی کند و لذا  ــير يک کاری کنند که تاثيرات منف تفس
ــروع کردند. اگر می آمدند می گفتند  مبارزه بر ضد اين گرايش را ش
ــالم استناد کنيم، اين درست  ما بايد به روايات اهل بيت عليهم الس
سوژه ای بود که آنها عليه ما به کار گرفته بودند و آنها هم حرفهايی 
ــتند. مثالچطور قرآن برای همه نازل شده ولی بايد بگرديم که  داش
ــت . پس آن زمان که  روايتی پيدا کنيم که امامی گفته يا نگفته اس
پيامبر اين آيات را می گفت، مردم مگر استفاده نمی کردند؟ خالصه 
ــوژه ای عليه شيعه بود. ايشان در صدد بر آمدند که يک روشی را  س
به کار گيرند که آنها نتوانند نقض کنند و درعين حال با همان روش 
آنان را بکوبند. گفتند ما اصال قرآن را با خود قرآن تفسير می کنيم 
ــن قرآن اثبات می کنيم  ــير نمی کنيم و با همي با چيز ديگری تفس
که حرف های شما باطل است. هدف ايشان اين بود که سالح را از 

دشمن بگيرد وعليه وی به کار بگيرد.
ــير ابتدا  رسائل سبع را نوشتند  ــان برای ورود به بحث تفس ايش
ــير هفتگی شروع کردند  ــدند به قم درس تفس و وقتی که  منتقل ش
ــوره رعد و ابراهيم رسيد و بعد از آن ديگران اصرار کردند که  وتا س

بنويسيد تا چاپ شود. بعد ايشان شروع کردند به نوشتن .
ــته باشيم که  ــت که اين نکته را بايد توجه داش منظورم اين اس
ــان به کار تفسير  از کجا و به چه انگيزه ای بود و  ــروع ايش اصال ش
چه هدفی داشتند. ايشان خواستند تا سالح دشمن را بگيرند و عليه 

ــتناد به ظواهرقرآن  ــتند با اس ــان به کار برند. آنها می خواس خودش
ــيعه را بکوبند و اين سالح برنده ای بود. جوان می  گرايش های ش
ــت آقا قرآن اين جور می گويد حاال ما بگوييم از اين قرآن هيچ  گف
ــت. خدا قرآن را نازل کرده  چيز نمی فهميم، اين که قابل قبول نيس

بر مردم ولی تا امام نگويد منظور 
ــت ما هيچ نمی  ــن آيه چيس از اي
فهميم؟مخصوصا رواياتی از خود 
ــما وقتی که  ــت که ش امامان اس
ــنجيد که روايات  می خواهيد بس
ــل آنها را به  ــت يا باط ما حق اس
قرآن عرضه کنيد و اگر بخواهيم 
که قرآن را هم با روايات بفهميم 

که دور الزم می آيد.
ــه قرآن  ــير قرآن ب اين تفس
ــت  ــالح از دس در واقع گرفتن س
دشمن بود. برای اين که با همين 
سالح بتواند آنها را بکوبد و اتفاقا 
اين روش موفق بود. برای اينکه 
مقدمه تفسير را که ايشان نوشتند 
ــری ها و جامعه  ــد ازه و چاپ ش
ــتقبال کردند و  ــر خيلی اس االزه
ــير  در تقريظ هايی که برای تفس
ــتند بيشتر بر همين  الميزان نوش
ــه يکی از  ــد کردندک ــه تاکي نکت
ويژگی های اين تفسير آن است 
که تفسير القرآن بالقرآن است و 
ــد چگونه می تواند قرآن  می گوي
ــد ولی نورش را از جای  نور باش
ــر بگيرد. چيزی که بخوا هد  ديگ
از جای ديگر نورش را بگيرد بايد 
ظلمت باشد نه نور، قرآن که نور 
است پس چگونه می شود از چيز 
ديگری نور بگيرد. اين زمينه ای 
ــد برای اينکه اين تفسير جای  ش

خود را در عالم اسالم باز کند. 
حاال همين جا اشاره کنم که 

ــير اين بود که آيه يا چند آيه ای را که در يک  ــان در تفس روش ايش
سياق بود مطالعه می کرد و درباره اش فکر می کرد، بعد به روايات 
ــن زمينه بود  می ديد.  ــرد و همه رواياتی را که دراي ــه می ک مراجع
ــتند با روايات اختالفی داشت بيشتر  ــتی که از آيه داش اگر آن برداش
ــت و  ــندش معتبر اس ــاره اش تالش می کردند که روايت آيا س درب
ــت؟ و باألخره يک  ــتناد کرد؟ داللتش چطور اس ــود بدان اس می ش
ــت و آيه می کردند و در  ــانه در مقام تعارض بين رواي کار کارشناس

آيـت اهللا مصبـــاح: 
روش عالمه در تفسير 
اين بود كه آيه يا چند 
آيـه اى را كـه در يك 
سياق بود مطالعه مى 
اش  بـاره  در  و  كـرد 
فكـر   مـى كـرد، بعد 
بـه روايـات مراجعـه 
روايـات  و  كـرد  مـى 
مربـوط  را   مى ديـد. 
اگر آن برداشتى كه از 
آيه داشـتند با روايات 
داشــــت  اختالفـى 
اش  دربـاره  بيشـتر 
تـالش   مـى كردنـد 
كه روايت آيا سندش 
معتبر است ومى شود 
كـرد؟  اسـتناد  بـدان 
داللتش چطور است؟ 
و باألخـره يـك كـار 
كارشناسـانه در مقام 
و  روايت  بين  تعارض 
آيـه   مـى كردند و در 
رواياتى  هـم  نهايـت 
را كه با نتيجه تفسـير 
ايشـان موافق بود در 
يـك بحـث مسـتقلى                    
آن  كـه  آوردنـد  مـى 
روايات هم احيا شود.

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــان  ــير ايش نهايت هم رواياتی را که با نتيجه تفس
ــتقلی می آوردند که  ــق بود در يک بحث مس مواف
ــود؛ در عين حال مخالفين  ــات هم احيا ش آن رواي
ــتناد روايات می  ــم نمی توانند بگويند که به اس ه
ــير  ــد بگوييد ما  قرآن را با خود قرآن تفس خواهي
کرديم و اين برای کوبيدن المنار کار بسيار موفقی 
بود وگرايش هايی که به دنبال آن در عالم اسالم 
ــابقه نداشت که االزهر  ــده بود و اصال س ايجاد ش
ــف کند. اينان  ــيعی تعري ــير ش بيايد و از يک تفس
ــان خيلی موقعيت قائلند و اصال جای  برای خودش
ــد. اينکه اينها بيايند  ــاب نمی آورن ديگر را به حس
ــيری که يک شيعه ای، طلبه ای وآخوندی  به تفس

ــته احترام کنند و بر آن تقريط بنويسند، نشان آن بود که  در قم نوش
ايشان روش حکيمانه ای رابه کار گرفته بود .

ــان اين  ــان چه بود. آيا مقصود ايش خوب حاال واقعا مقصود ايش
بود که ما اگر بخواهيم وضو بگيريم يا نماز بخوانيم بايد از خود قرآن 
ــت. خود قرآن حتما می گويد رکوع  بفهميم که نماز چند رکعت اس
وسجود وچيز های ديگر را چگونه بايد بخوانيم و به چه ترتيبی بايد 
بخوانيم؟ اينکه ايشان می گفت برای تفسير، خود قرآن کافی است، 
ــتفاده کرد؟ اصال  ــی معتقد بود اينها را از خود قرآن می توان اس يعن

احتمال چنين چيزی را می دهيد؟
پس محکمات قضيه را ما خودمان داشته باشيم که ايشان هيچ 
وقت اينها را نمی گويد. اينها کمک می کند که ما مقصود ايشان را 
بفهميم که وقتی می فرمودند نيازی به روايات نيست  کجا احتياجی 
ــتی که بنده دارم اين است که ما وقتی آيات قرآن را  ــت. برداش نيس
ــا همان ذهن عرفی مالحظه می کنيم (فرض کنيم که العياذ باهللا  ب
اسالم راهم قبول نداريم) خوب قرآن کتابی است آمده به دست من 
ــن چه می فهمم؟صرف نظر از  ــن بيانات رادارد، از اين بيانات م واي
ــم يا نه؛ پيامبر را قبول داشته باشم  ــته باش اين که خدا را قبول داش
ــت می آورم که در  يا نه، چيزی از آن می فهمم يا نه؟از اين به دس
ــت وچه می خواهد بگويد. وقتی مثال می  مقام بيان چه مطلبی هس
گويد اقيموا الصالة احتمال می دهم که در مقام اين است که نماز را 
چگونه بخوانيد و چند رکعت بخوانيد؟ چنين احتمالی ما می دهيم؟

ــه زکات به چند چيز  ــزکاة آيا اين را می خواهد بگويد ک آتوا ال
تعلق می گيرد؟ ما با آن ذوق عقاليی خودمان که درمحاورات از آن 
ــه اين کالم درمقام چه بيانی و چه  ــتفاده می کنيم می فهميم ک اس

منظوری است. فهم اين محتاج به چيز ديگری نيست .
اقيموا الصاله می خواهد به نماز اهميت بدهد. اين ديگر احتياجی 
ندارد که ما برويم بگوييم اقا! يابن رسول اهللا! اين می خواهد بگويد 
ــاز بخوانيد يا نه. می گويد: الهکم اله واحد، بگوييم من نمی دانم  نم
ــم که يعنی خدا يکی است يا دو تا،  يعنی چه، بايد بروم از امام بپرس

اگر امام گفت: خدا يکی است من می گويم خدا يکی است؟!
هر کس با ذهن عقاليی خودش طبق اصول محاوره عقاليی از 

ــت.  اين کالم می فهمد که در مقام بيان چيس
ــری ما احتياج داريم که  اما يک چيزهای ديگ
اين درمقام بيانش نيست و خودش آمده وگفته 
که آنچه را که من در مقام بيانش نيستم برويد 
ــيد. وانزلنا اليک الذکرلتبين  ــی پرس از چه کس
ــزّل اليهم.  اصال و يعلمهم الکتاب  للناس ما ن
ــت. يعلمهم غير از يتلو  هم معنايش همين اس
ــتاده ايم که يتلو  ــت. پيامبر را فرس عليهم اس
عليهم آياته، اين مبتدای رسالت است که پيام 
ــم. يعلمهم يعنی  ــان می خوان آورده ام وبرايش
ــر کالس از  ــت معلم می رود س ــه؟ يک وق چ
ــت.  ــی خواند، اين معلمی نيس ــاب م روی کت
ــد که اين معنايش  ــرح ده ــت که وقتی می خواند ش معلمی اين اس
ــانی دارد که يتلو عليهم،  ــت؟ پيامبر يک ش ــت. غير از اين اس چيس
ــت که از خدا رسيده و برايتان می خوانم. می گويد اين نامه ای اس

ــت که  ــت. معنای تعليم اين اس يک وظيفه ديگرش هم يعلمهم اس
ــير (به  مفادش را به طرف بفهماند. همانی که به آن می گوييم تفس

يک معنی).
ــرآن عقالی همه  ــه از اين الفاظ ق ــت ک ــس  يک مقامی اس پ
ــت. برای فهم  ــم می فهمند که اين در مقام بيان چه مطلبی اس عال
ــاال در معارف، در فقه، درتاريخ  ــن به چيز ديگر احتياج  نداريم. ح اي
ــد، خصوصيتی ندارد. آنهايی که گفتند اينجا احتياج  و درهر چه باش
ــه قرآن در مقام بيانش  ــت ک داريم به خاطر تبيين اين مصاديق اس
ــت. خدا در مقام بيان کيفيت برزخ نبوده که در قرآن بيان کند  نيس
ــت. آری آنجايی که در مقام بيان  ــه ما بگوييم اين معنايش چيس ک
ــون خودش فرموده  ــت، چ ــوده، بايد ببينيم پيامبر چه فرموده اس نب
ــم تکونوا تعلمون.  ــودش گفته يعلمهم، يعلمکم مال لتبين للناس خ
ــان (عالمه طباطبايی) می گويند خودش نور است  پس آنجا که ايش
واحتياج به چيز ديگری ندارد، ما بال النور يستنير بنور غيره، آنجايی 
ــت که نورخودش می گويد چه نوری ام، چه چيزی رامی خواهم  اس
نشان دهم. درمورد آن که می خواهد نشان دهد احتياج به غير ندارد 
ــت که هر چه ما احتياج داريم همين است.  اما اين معنايش اين نيس
ــت اما قرآن بطونی دارد،  ــه اينها همه صحبت از ظاهر قرآن اس البت
ــالم از هر واوش و از هر الفش  ــی دارد، ائمه اطهار عليهم الس تاويل
ــاله  ــت. آن مس ــتفاده می کنند. آن اصال محلّ بحث نيس چيزی اس

ديگری است. آن از اسرار است.
ــت  ــن قرآنيم. آيا حرف المنار درس ــال در مقام احتجاج با اي فع
است؟يا حرف اخباريين درست است يا حرف ديگری بايد بزنيم؟

بله آن کس (المنار) که  می گويد ما بايد از قرآن استفاده کنيم 
درست است ولی می گوييم شما بد استفاده کرديد. ما با همين شيوه 
کار می کنيم و استفاده می کنيم که شما اشتباه می کنيد. در مقابل 
اخباری که می گويد ما هيچ چيز نمی توانيم بفهميم و اصال ما نمی 
فهميم که الهکم اله واحد يعنی چه، اگر امام صادق فرمودند ما هم 

مصباح: آيا به غير قرآن 
ما براى فهميدن قران 
البته  داريـم؟  احتيـاج 
احتياج داريم. درهمين 
چيزهـا كه خـود قرآن 
درمقام بيانش نيست، 
فقط بايـد از اهل بيت 

استفاده كرد.
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ــت. کدام  ــکوت می کنيم، اين قابل قبول نيس می گوييم وگر نه س
عاقلی می تواند بپذيرد که از قرآن هيچ چيز نمی توانيم بفهميم. اين 
قول با آن رواياتی که خودشان  دستور داده اند که مراجعه به قرآن 

و عرض بر کتاب کنيد، تضاد دارد.
ــب فهم  ــه آن کس که به حس ــت ک ــس جمعش به اين اس پ
ــی، صرف نظر از تعصب های مذهبی می فهمد که اين کالم  عقالي
ــت و  می خواهد يک مطلبی رابيان کند، همان را درمقام بيانش هس
احتياج به غير ندارد. فرض کنيد قرآن داستان جنگ بدر را می گويد 
ــا بود، چه روزی اتفاق افتاد،  ــا نمی خواهد معين کند چاه بدر کج ام
چند نفر بودند، چون در مقام بيان اينها نيست. اگر ما بخواهيم اينها 
ــتفاده کنيم اين را نگفته اند که از خود قرآن استفاده کنيد. اين  را اس
ــواهد تاريخی و يا شواهد علمی  را بايد پيامبر يا امام بفرمايد يا از ش

و از راههای ديگرعقاليی بايد استفاده کرد .
ــرآن احتياج داريم؟  ــا برای فهميدن ق ــاال آيا به غير قرآن م ح
ــرآن درمقام بيانش  ــم. درهمين چيزها که خود ق ــه احتياج داري البت
ــتفاده کرد اما نه وقتی که تاريخی  ــت، فقط بايد از اهل بيت اس نيس
ــد. آيا در صورتی که ما  ــی گويد در فالن زمان حادثه ای واقع ش م

ــتيم که حضرت  در تاريخ، نقل قطعی متواتر داش
موسی پيش از حضرت عيسی بوده است يا فالن 
ــا باز احتياج  ــا اتفاق افتاد، آي ــان در فالن ج جري
است که از اهل بيت عليهم السالم بپرسيم؟و يا 
ــه دليل عقلی قطعی دارد مثل اينکه  چيزهايی ک
خدا جسم نيست. ما در قرآن هيچ آيه ای نداريم 
ــم. ليس کمثله شی داريم،  که خداوند ليس بجس
ــد که قائل به  ــانی بودن اما در اصحاب ائمه کس
ــمانيت خدا بوده اند. اختالف بين هشام بن  جس
حکم و هشام بن سالم اين بود که آيا خدا صورت 
ــم است يا نه؟ شاگرد امام صادق  دارد يا نه؟ جس
ــالم بوده اند و اين حرف ها را می زده  عليه الس
اند. حاال اگر دليل عقلی داشتيم که خداوند نمی 
ــت؟ حتما بايد يک  ــم باشد قبول نيس تواند جس
ــد؟ جايی که دليل قطعی عقلی  روايتی به ما برس
ــم خوب با عقل خود بايد بفهميم. پس عقل  داري

را برای چه داريم.
ــه احتياج به تعبد دارد، يعنی عقل  آنجايی ک

ــری وجود ندارد، اگر ما  ــد و راه ندارد  و دليل قطعی ديگ ــی فهم نم
ــی پذيريم. اينکه فرمودند  ــی را در اينجا بپذيريم تعبدا م حرف کس
ــان آن اين است که از ما  ــت] يعنی ش ــت [باطل اس آنچه از ما نيس
ــود. اين که دوای فالن درد چيست، مگر شان اهل بيت  پرسيده ش
ــت که از ايشان بپرسيم؟ بايد از دکتر پرسيد. اگر هم يک نسخه  اس
ای دکتر دادکه اگر برای فالن بيماری فالن چيز را استفاده کنيد می 
ــت، اين ضالل است، چون از اهل بيت  توانيم بگوييم اين باطل اس
نيامده است؟ مگر اهل بيت آمده اند که آشپزی يا طبابت کنند. آنها 

ــا نمی فهمد را به ما بگويند. مطالب  ــده بودند مطالبی که عقل م آم
ــت فقط از اهل بيت  تعبدی را به ما بگويند. آنچه مربوط به تعبد اس
ــت که  ــت، هيچ کس ديگر حق ندارد، اما اين معنايش اين نيس اس
ــت. يک بحثی ايشان در اصول  ــت باطل اس آن چه از اهل بيت نيس
ــفه دارند می گويند اگر يک شکارچی که از جنگل بر می گردد  فلس
ــد چيزی نبود و چيزی پيدا نکردم، اين يعنی هيچ چی در عالم  بگوي
ــکار نبود. وقتی به ملکه سبا می گويند: اوتيت من  نبود؟ نه يعنی ش
ــبا همه چيز عالم را داشت؟پس يعنی  ــی، يعنی حاال ملکه س کل ش
چه اوتيت من کل شئ؟ يعنی من کل شئ من شانه که يک سلطان 
ــد. يعنی از شئون سلطنت چيزی کم نداشت، همه  آن را داشته باش
چيز داشت. يعنی همه چيزی که مربوط به سلطنت است.  اينکه می 
فرمايد هر چه از ما نيست، باطل است؛ يعنی هر چيزی که می بايد 
ــپزی و نه خياطی. آنچه راکه تعبدی است فقط  ــيد. نه آش از ما بپرس
بايد از آنها پرسيد. بنابراين آن فرمايشی که قرآن خودش احتياج به 
ــت اما  ــير غير ندارد، يعنی در فهماندن آنچه درمقام بيانش هس تفس
اين معنايش اين نيست که هر آيه درمقام بيان همه چيز است، نه.

ما می فهميم که آيات زکات هيچ جا در مقام بيان موارد زکات 
ــا از چه چيزهايی  ــت. مصارفش را آری ام نيس
ــای قرآن  ــن در هيچ ج ــد، اي ــی گيرن زکات م
ــت. حاال بايد چه کار کنيم؟ آيا ايشان  نيامده اس
ــک  ــی فرمايد که در اين مورد به روايت تمس م

نکنيم؟
ــس مابايد  ــت پ ــون در مقام بيانش نيس چ
ازکی بگيريم؟ از کسی که حجت شرعی داشته 
ــيم تا خود رسول خدا هست از رسول خدا و  باش
ــل بيت صلوات اهللا  ــان نبود از اه وقتی که ايش
عليهم وهيچ راه ديگری نداريم، هر کس ديگر 

هم بگويد اشتباه است. 
پس بايد ديد که اين کالم در چه موقعيتی 
گفته شده است.ايشان عمدتا آنجا که می گويند 
ــم در مقابل  ــير اهل بيت نداري ــاج به تفس احتي
ــت يا آنهايی که به روايات جعلی و  اخباريين اس
ــک می کرده اند. برای اينکه آن  اسرائيلی تمس
راه را ببندد می گويد در فهميدن آنچه قرآن در 

مقام بيانش است، احتياج به اينها نداريم.
ــت که قران در مقام بيان همه چيز  ــان اين نيس اما ادعای ايش
ــت، نه، بعضی از چيزهارا واگذار کرده، گفته لتبين للناس ما نزل  اس
ــان پيامبر چيست؟ تفاصيلی که قرآن بيان نکرده  اليهم. بايد ديد ش
ــان مورد حاجتش هست فقط پيامبر بيان فرموده و هيچ کس  و انس
ــی بگويد عقيده من اين است که نماز  ديگر هم حق ندارد مثال کس
را فارسی هم می توان خواند، بی خود اين عقيده توست، بايد پيامبر 

بگويد که فارسی بخوانيم يا عربی.
توی قرآن که جايی نگفته، حاال چون نگفته پس بگوييم اقيموا 

مصبـاح:  اهللا  آيـت 
عالمـه عمدتـا آنجـا 
كه مـى گويند احتياج 
به تفسـير اهـل بيت 
مقابـل  در  نداريـم 
يـا  اسـت  اخبارييـن 
آنهايـى كه به روايات 
اسـرائيلى  و  جعلـى 
كـرده  مـى  تمسـك 
انـد. بـراى اينكه آن 
راه را ببنـدد مى گويد 
آنچـه  فهميـدن  در 
قـرآن در مقام بيانش 
است، احتياج به اينها 

نداريم.
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اطالق دارد که نماز را هر جور که دلت خواست بخوان، نه قران در 
ــت. ولی اگر در  مقام بيان اينکه نماز را چه جور بايد خواند، نبوده اس
مقام بيان مطلبی  نيست معنايش اين است که بيان آن را به ديگری 

واگذار کرده است: لتبين للناس ما نزل اليهم.
ــت که دليل  ــر مطلبی اس اگ
ــت  ــا اخباری اس ــی دارد و ي عقل
ــان يقين آور  که همه عقال برايش
ــه تعبد ندارد و  ــت باز احتياج ب اس
ــواهد تاريخی هم ايشان  لذا به ش
ــک می کند. برای اينکه اگر  تمس
دليل معتبری داشته باشد تعبدی 
ــه نياز به اهل  ــت. البت در کار نيس
ــم ظواهر قرآن  ــت حتی در فه بي
ــرآن درمقام بيان  ــی که ق در جاي

نيست، وجود دارد. 
ــان اين را نفی نمی  ــان اين بود و هم کالم ايش هم روش ايش
ــه کجا را بايد  ــت ک ــان در مقام بيان اين مطلب نيس کند. خود ايش
پرسيد وکجا را نبايد پرسيد. ايشان می خواهند اين حرف را  که می 
گويد مطلقا از قرآن نمی شود استفاده کرد ابطال کنند، چون در اين 
ــورت قرآن از کار می افتد و آن وقت روی المنار و ديگران به ما  ص
باز می شود که شما عجب دينی داريد که قرآن را کنار گذاشته ايد. 
ــد بگيريم يعنی قرآن را نبايد بگذاريم  ــا که می گوييم از ثقلين باي م
کنار. خوب پس حاال مستقل است يا...؟ قرآن دو بخش دارد: آنها را 
که در مقام بيانش هست مستقال از آن استفاده می کنيم اما آنهايی 
ــتفاده  ــت، از قرآن اس که احتياج به تبيين دارد و در مقام بيانش نيس
ــيد، اما مرزش چيست؟چند تا  ــود و از پيامبر و امام بايد پرس نمی ش
مصاديقش راخود ايشان گفته اند اما سرش چيست که اين مصاديق 
ــتثناء می کند؟ سرش اين است که قرآن در اين موارد در مقام  را اس
ــت، اگر اين تفاصيل احتياج به بيان تعبدی داشته  بيان تفاصيل نيس
ــم اجمعين بايد  ــل بيت صلوات اهللا عليه ــد فقط از پيامبر و اه باش

پرسيد. هذا ما عندی والسالم عليکم و رحمة اهللا و برکاته.
حسينيان: بيانتان رسا بود و برای ما راهگشا، خيلی زيبا بود 
ــخن عالمه را بايد بفهميم ولی اينکه فرموديد  که فرموديد زمينۀ س
اختالف در کلمات عالمان دين است، حرف درستی است ولی بعضی 
ــت. اين نظريه عالمه گذشته از آن که يک  از جاها خيلی مبنايی اس
ــت. اگردر اينجا  ــت يک مبنای کالمی نيز هس ــيری اس مبنای تفس
ــت. يک بار ما با آقازاده  ــتباه باشد اين خيلی مهم اس اختالف يا اش
ــهيد محمد تقی  در موسسه درراه حق، خدمت شما  آقای شرعی ش
ــيخ علی صفايی وکتابهايش  ــيديم ، درباره مرحوم آقای حاج ش رس
ــت. گفتيم: اشتباه؟ فرموديد:  ــيدم، شما فرموديد خيلی خوب اس پرس
ــی نه. اين  ــتباه هايی اساس ــتباه همه ما داريم ولی التقاط ويا اش اش
ــت که بگوييم به روايات تفسيری نيازی هست  ــی اس مورد حساس

يا نيست.

 آيـت اهللا مصبـاح: اين نکته ای که من عرض کردم برای 
اين بود که من در مقام دفاع متعصبانه نيستم، خواستم بگويم ايشان 
در کالمش اختالف هست يانه؟ من نفی نمی کنم که عالمه دريک 
ــتباه کرده باشد. ايشان هم بشر است وممکن است در يک جا  جا اش
اشتباه کرده باشد اما اين که آيا اشتباه کرده يانه عرض کردم مقصود 

ايشان اين نبود تا ما بگوييم درکالمش تناقض است.
ــما  نتيجه می گيريد که اين حرف   حسـينيان:  بنابراين ش

دل عالمه نيست .
ــت. خود کالم را با قراينش   حتی حرف زبان عالمه هم نيس
ــد فهميد. ما مگر قرائن حاف به کالم را، قرائن مقامی را در فهم  باي
ــان تفسير نوشتنش  کالم معتبر نمی دانيم؟ اينکه عرض کردم ايش
برای چه بوده است، قرينه ای است که ايشان اصال اين جور مطالبی 
را که می گويد برای چه می گويد و مخاطبش کيست. در مقام فهم 
ــان نمی گويد که مطلقا  ــير بايد گفت که ايش مبنای عالمه در تفس
ــان اين بود و  ــچ وقت احتياج به روايات نداريم، نه روش ايش ما هي
ــت. استثناءات زيادی را هم دارند. وجود اين  نه چنين حرفی زده اس
ــه در مقام بيان آن  ــت ک ــتثناءات نکته ای دارد. جهتش اين اس اس

نيست.
  استثنائاتی مانند تفاصيل معاد؟

ــت  ــتثناء اس ــه تا اس  ببينيد يک وقت می گويند فقط اين س
الغير، يک وقت شما احصاء کرده ايد و اينها را به دست آورده ايد.

 ايشان گفته اند ما همه معارف را می فهميم
 اينها به عنوان مثال است. وقتی شما مجموع اين کالم را در 
کنار هم می گذاريد برداشت خود من اين است و شايد کس ديگری 
ــان منظورشان اين است  جور ديگری بفهمد. بنده می فهمم که ايش
که اگر آيه در مقام بيان چيزی باشد، احتياج به بيان وکمک ديگری 

ندارد.
ــير آيات می  ــات را آخر تفس ــوم عالمه رواي ــه مرح  از اينک
ــد و آن روايات بر روی  ــه به روايات خيلی عنايت دارن ــد، گر چ آورن
ــان درخيلی موارد تاثير بسياری گذاشته ،   ــتظهارات تفسيری ايش اس
ــکلی  ــت که منهای روايات ما در فهم قرآن هيچ مش ــانه آن اس نش
نداريم. اگر مرحوم عالمه منظورشان در مقام محاجه  بوده بايد بيان 

می کردند يا شاگردان ايشان می گفتند.
 من نظر در مقام تقيه بودن عالمه را تاييد نمی کنم

ــی خواهيم در يک  ــت بگويد ما م ــوم عالمه می بايس  مرح
ــتفاده  ــما را بدهيم و اين را از قرآن اس مرحله با خود قرآن جواب ش
ــتفاده های ديگر می توان کرد. کنيم اما در مرحله بعد از روايات اس
ــت  ــن يا تاويل قرآن بل معانی عميق تر قرآن از روايات به دس باط

می آيد.
ــما در باره روايات چه می فرماييد؟ فقيهی از روايات نکته   ش
ــی کند نکته  ديگری  ــتری م ای می فهمد، فقيهی ديگر دقت بيش
ــاره اينکه ال  ــات زراره بن اعين درب ــتفاده می کند. مثال رواي را اس
ــال در اختيار ما بود، مگر نبود؟ اما آيا  ــک هزار س تنقض اليقين بالش

مى خواهنـد  عالمـه 
كـه  را   حـرف  ايـن 
مى گويد مطلقا از قرآن         
نمى شود استفاده كرد 
ابطـال كننـد، چون در 
اين صـورت قـرآن از 

كار مى افتد.
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ــيخ انصاری از آن روايات استفاده کرد ديگران هم  نکته هايی که ش
استفاده کرده بودند؟ ما يک وقت دقت نکرده ايم که چه نکته هايی 

در همانی که قرآن در مقام بيانش هست وجود دارد.
ــه که هر جا آيه  ــودش را به زحمت انداخت ــه خيلی خ  عالم
ــير کند و حتی در يک جاهايی به مشکل  ای  را با آيه ای ديگر تفس

برخورد کرده اند.
 آدمی زاد هيچ وقت کامل نمی شود. اگر فقيهی می گويد ما 
ــما می بينيد که خيلی جاها  ــتفاده کنيم بعد ش فقط بايد از روايت اس

اشتباه کرده است.
ــت يا   اگر ما بگوييم مراحل ابتدايی فهم قرآن در اختيار ماس
ــده ای از قرآن، اينها توجيه هايی  بخواهيم بگوييم بخش های عم
ــت است ولی عالمه می گويد همه  ــت و درس برای حرف عالمه اس

قرآن اين گونه است.
 نمی گوييم  هر آيه ای در مقام بيان است. نمی گوييم آيات 
عقائد را مثال جدا کنيم، نه، می گوييم هر آيه ای آنچه را که باذوق 
ــت، در اين مورد  عقاليی می توان فهميد و آيه در مقام بيان آن اس
ــد،  ــد، تاريخی باش فهم آيه احتياج به چيز ديگری ندارد، فقهی باش

معارف باشد، اعتقادات باشد، هرچه باشد.
ــد، هنگامی که مقداری  ــتادی می نويس ــی که يک اس  کتاب
ــنگين، عميق و پر محتوی باشد ممکن است فهم اين کتاب نياز  س

به استاد داشته باشد.
ــتر می فهمد. هنر استاد  ــتر دقت کند، بيش  آری هر چه بيش
چيست؟ استاد چه می کند؟ استاد آن است که بيشتر دقت کرده، از 
ــتفاده کرده است. شما يک مفسر سياسی را مالحظه  همين الفاظ اس
کنيد، يک نفر نطقی می کند، من و شما يک چيز از آن می فهميم، 
ــتخراج می کند. آن هم علم  ــر سياسی صد نکته از آن اس يک مفس
ــتفاده می  ــت اس غيب ندارد، از همين قراين که در کنار کلمات اس
کند. چرا اين واژه را انتخاب کرد، چرا مقدم آورد، چرا موخر آورد، از 

همين ها استفاده می کند.
 همه می توانند همه چيز را بفهمند؟

ــا همه يک جور؟ هيچ کس  ــی الجملة بالقوه می توانند ام  ف
نگفته. مراتب فهم فرق می کند. 
در ادله عقلی، همه فالسفه گفته 
ــت  ــرا هين عقلی حجت اس اند ب
ومی شود مطالب رابا عقل فهميد. 
حاالهمه يک جور می فهمند؟

ــی کند،  ــتداللی م ــی اس يک
ديگری می گويد استداللت غلط 
ــت. اينجايش مغالطه بود. اين  اس
معنايش اين نيست که عقل نمی 
ــد. عقل توان فهم را دارد اما  فهم
اگر درست به کار گرفته شود. آيه 
ــزی را می گويد. حال اگر  هم چي

مبناى  فهـم  در مقـام 
تفسـير  در  عالمـه 
بايـد گفت كه ايشـان 
نمى گويـد كـه مطلقـا 
ما هيـچ وقـت احتياج 
به روايـات نداريم، نه 
روش ايشـان اين بود 
و نه چنيـن حرفى زده 

است.

من نفهميدم ممکن است فردا کسی بيايد و از اين آيه نکته ای بهتر 
ــتفاده کند. اما از خود همين آيه چه چيزی را استفاده می کند؟  را اس
ــت اما اگر آيه درمقام بيان آن چيز  آنی را که آيه در مقام بيانش اس
نيست، هر چه شما تالش بکنيد بی نتيجه و بی جهت است. اما اگر 
ــک داريم که درمقام بيان آن هست يا نه می دانيم در مقام بيان  ش
ــت؛ يعنی درمحاورات عقالئی عاقلی که می خواهد مطلبی  آن نيس

رابيان کند اين جور بيان نمی کند.
ــت  ــت ولی يک مقداری عميق تر هم اس  درمقام بيان هس

اينها راهم باز......
 معانی عميق تر همان باطن است 

 حال شما هر چه می خواهيد نامش را بگذاريد
 آن محلّ بحث ما نيست

ــوم عالمه فقط همين معنای ابتدايی قرآن را می گفته   مرح
اند؟

 محلّ بحث درهمين استفاده ظاهر است.
 اين هيچ گيری ندارد، اين درست است.

 والسالم پس شما موافق بوديد.
ــای عميق تر قرآن که جزء قرآن  ــا برای فهميدن آن معن  م

است، به روايات نياز داريم.
 آيا شما که دقت می کنيد و يک معنای دقيق تر از توکل می 

فهميد، اگر امام تاييد نکند شما می گوييد درست نيست؟
 آيا ما می فهميم؟

 بله
 درمراحل دقيق تر ما نياز به اهل بيت عليهم السالم داريم

ــيديد به متشابهات ومشکوکات، آنها از فرض بيرون   اگر رس
ــما دقت کرديد و ديديد که از اين  ــت. اما اگر يک جايی خود ش اس
ــود،  ــتفاده می ش ــت نکته لطيف تری اس قرائن که در خود کالم اس

بازهم می گوييد تا امام نگويد قبول نيست؟
 نه ببينيد حاج آقا ما می گوييم قرآن اليه هايی دارد، نوری 

داردکه .....
ــطوح و اينها حرف هايی است که  ــم اليه ها و متن و س  اس

.....
 ما اول هم گفتيم که فهم ابتدايی قرآن تمام است.

 بحث هم سر همين بود
 مرحوم عالمه با دقت هايی که می کند

ــر سياسی می ماند. آنها را  ــير مفس  بله آن دقت ها مثل تفس
از علم غيب نمی گويد اما وقتی که دقت می کند چيزهای بيشتری 
می فهمد. فهم ها در مسائل عقلی مختلف است، در استفاده از لفظ 
مختلف است. بعضی ها توجه به قرينه ای دارند و بعضی ندارند. پس 

من شانه اينکه از خودش فهميده شود
 در حد ابتدايی اش آری پذيرفته است

ــی که آن  ــانه البته برای کس   در حد دقيق ترش هم من ش
دقت را داشته باشد، پذيرفته است.                    و السالم
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حجت االسالم حسين ترابى
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مقدمه
ــدان مکرم او، ميراث گرانقدر  ــه مأثوره از پيامبر خدا و خان ادعي
ــالم است که هم راه طلب و هم ادبِ مناجات و دعا را به ما می  اس

آموزد و با معارف بلند دين آشنا می سازد. 
از افتخارات علمای شيعه، حفظ و نگهداری اين ميراث ارزشمند 
ــل های بعد بوده است. آنان همان گونه که حفظ  و انتقال آن به نس
ــتند، از دخل و تصرف، و  ــن مجموعه ها را بر خود الزم می دانس اي

افزودن به آن جلوگيری، می کردند.
محدثان بزرگوار، همواره دو موضوع را مهم شمرده اند: 

۱- رساندن سند روايت، به صورت موثّق، به امام معصوم.

۲- به دست آوردن نسخه های معتبر از مجموعه روايات.
نکته ای که شايسته است در اين جا بدان اشاره شود، اين است 
ــانی است و همين او را وا می  که دعا و مناجات، نياز فطری هر انس
ــات کند و يا مناجات و دعای خود  ــه با هر زبانی با خدا مناج دارد ک
ــلّم  ــار دهد. مس ــه صورت مکتوب در آورده، در ميان مردم انتش را ب
ــا مبانی دينی مخالفت  ــر چنين مضمونی، تا آنجا که ب ــت بر نش اس
ــت و از سوی پيشوايان دين نهی  ــته باشد، اشکالی متوجه نيس نداش
نشده است؛ مانند دعاهای مرحوم سيدبن طاووس که در کتاب های 

دعای خود آورده و با صراحت به خود نسبت می دهد.
ــبت دادن دعای ديگران به پيامبرصلی اهللا عليه و  از طرفی نس
آله  يا يکی از معصومين عليهم السالم ، به هيچ وجه درست نيست. 
ــبت دادن هر کالمی، چه  ــود. برای نس بنابراين، بايد از آن پرهيز ش
دعا و چه غير آن، به حضرات معصومين عليهم السالم، بايد از راهی 
رفت که علمای حديث در بررسی انتساب به معصومين پيموده اند. 
ــی دارد و پژوهش  ــان، از دعاهايی که نياز به بررس ــن مي در اي

اشاره
ــورد با احاديث  ــان اگر چه در برخ ــفه و عرف اهل فلس
ــخت گيريها و  ــالم با س ــات اهل البيت عليهم الس و رواي
ــی کنند و يا  ــندی و متنی فراوان برخورد م ــات س مناقش
دست به تأويل مضامين آنها می زنند اما گاه در مواجهه با 
ــاهل فراوان و  برخی روايات ( که حجم اندکی دارند) با تس
ــات سندی و متنی، آنها را تلقی به قبول کرده  بدون مناقش
ــت که  ــارند و اين در حالی اس و بر اعتبار آنها پای می فش
ــندا و متنا می باشند.  اين روايات از ضعيف ترين روايات س
ــهداء عليه  ــن روايات ذيل دعای عرفه سيدالش از جمله اي
ــالم است که مورد اعتنای ويژه و فراوان اهل فلسفه و  الس

عرفان است.
 مقاله زير به قلم فاضل ارجمند جناب حجت االسالم 
ــندی و متنی اين ذيل  ــی س ــين ترابی در نقد و بررس حس
ــار ۱۳۸۴) به چاپ  ــال در فصلنامه ميقات (به ــت که قب اس
ــمات با اندکی تلخيص به نقل آن  ــيده است و اينک س رس

می پردازد.
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درباره آن ضروری است، ذيل دعای شريف عرفه، منسوب به ساالر 
شهيدان، حسين بن علی عليه السالم است که در «االقبال» سيدبن 
ــاووس و «البلد األمين» کفعمی و «بحار األنوار»  و «زاد المعاد»  ط
ــی و «مفاتيح الجنان» شيخ عباس قمی (رحمهم اهللا)  عالمه مجلس

آمده است: 
كالم محدث قمى در مفاتيح

ــال روز عرفه، می  ــن اعم ــه اهللا) در ضم ــدث قمی (رحم مح
نويسد:

ــهدا  ــهورِ اين روز، دعای حضرت سيدالش از جمله دعاهای مش
عليه السالم است. بشر و بشير، پسران غالب اسدی روايت کرده اند 
ــين روزِ عرفه، در عرفات، در خدمت آن حضرت بوديم. پس،  که پس
ــه از خيمه خود بيرون آمدند با گروهی از اهل بيت و فرزندان و  جمل
ــيعيان، با نهايت تذلّل و خشوع. پس در جانب چپِ کوه ايستادند  ش
ــت ها را برابر رو  ــوی کعبه گردانيدند و دس ــارک را به س و روی مب

برداشتند، مانند مسکينی که طعام طلبد، و اين دعا را خواندند:
ــدِ هللاِ الَّذی لَيس لقَضائه دافع، وال لعطائه مانِع،...- تا اين  «اَلحم
 هآل و ،ــمِ النَِبِيين ــی خيرته محمد خاتَ لَّی اُهللا عل ــمت که:- و صَ قس

 .«لَّمس و ينخلَصالم ين اهرِ يبِين، الطّ الطَّ
ــروع فرمود آن حضرت در سؤال، و اهتمام نمود در دعا،  پس ش
ــاری بود پس گفت: « اَلّلهم اجعلنِی  ــده های مبارکش ج و آب از دي

.« ن و اِإلنسِ ة الجِ ر فَسقَ أنِّی أراک ... و ادرأ عنِّی شَ أخشاک کَ
ــر و ديده خود را به سوی آسمان بلند گردانيد و از ديده  پس س
ــه صدای بلند  ــک و ب ــش آب می ريخت مانند دو مش ــای مبارک ه

گفت:
» پس مکرر می گفت: «يا  ــمع السامعين... يا ربِّ يا ربِّ «يا أَس
ــام گوش داده بودند  ــه دور آن حضرت بودند، تم ــانی ک » و کس ربِّ
ــه آمين گفتن. پس صدا  ــای آن حضرت، اکتفا کرده بودند ب ــه دع ب
ــد به گريستن با آن حضرت، تا غروب کرد آفتاب و  هايشان بلند ش

بار کردند و روانه جانب مشعرالحرام شدند.
ــين عليه  مؤلف گويد که: کفعمی دعای عرفه حضرت امام حس
السالم را در بلداألمين تا اينجا نقل فرموده و عالمه مجلسی در زاد 
المعاد اين دعای شريف را موافق روايت کفعمی ايراد نموده و ليکن 
» اين زيادتی  ــيدبن طاووس در اقبال، بعد از «يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ س

را ذکر فرموده:
ــون فَقيرًا فی فَقرِی...  يف ال أکُ قير فی غنای فَکَ ــی أَنَا الفَ «إِلهِ

.«هحدِهللاِّ و مدالحو
طرح سؤال

ــت که چرا  ــدا به ذهن خطور می کند، اين اس ــؤالی که درابت س
ــن ذيل را نقل  ــتنِ اقبال، اي ــوم کفعمی با وجود در اختيار داش مرح
ــته يا از  ــبت به صدور آن فقرات، ترديدی داش ــت؟ آيا نس نکرده اس

مصدر ديگری نقل کرده است؟
پرسش ديگر اين است که عالمه مجلسی، با مقدم بودن سيدبن 

طاووس و نزديک تر بودن زمانش به زمان ائمه از شيخ کفعمی، چرا 
نقل کفعمی را ترجيح داده است.

نظريه عالمه مجلسى دربحار
ــار۲ از بلداألمين کفعمی، دعا را  ــی در بح مرحوم عالمه مجلس

قير...» ذکر می کند. بدون ذيل «إِلهِی أنَا الفَ
سپس از حاشيه کفعمی بر بلد األمين نقل می کند که:

ــيب النسيب رضی الدين علی بن طاووس  «و ذکر السيد الحس
ــير  ــر و بش ــدس اهللا روحه فی کتاب مصباح الزائر، قال: روی بش ق
ــية عرفة  ــين بن علی بن أبی طالب خرج عش ــديان أن الحس األس
ــی هونًا هونًا حتّی  ــعًا فجعل يمش ــطاطه متذلّال خاش يومئذ من فس
ــرة الجبل  وقف هو و جماعة من أهل بيته و ولده و مواليه فی ميس
 ــتطعام المسکين، ثم ــتقبل البيت، ثم رفع يديه تلقاء وجهه کاس مس
ــع...» قلت: معنی هونًا أی  داف هقَضائل ی لَيسهللاِ الَّذ مدــال: «اَلح ق
مشيًا رويدًا رفيقًا يعنی بالسکينة و الوقار، قاله العزيزی. انتهی ما فی 

حاشية البلد األمين».۳
ــاووس در بحث زيارت روز  ــيد بن ط ــپس از مصباح الزائر س س
عرفه نقل می کند که «روی بشر و بشير األسديان...» و می فرمايد: 
مثل آنچه در حاشيه بلداألمين بود، سيد آورده و دعا را هم مثل نقل 

بلداالمين ايراد کرده.
سپس دعا را از اقبال سيد بن طاووس نقل می کند که البته در 

بحارِ چاپ جديد، ذيل هم افزوده شده است.۴
آنگاه مرحوم مجلسی می فرمايد:

ــًا هذا الدعاء فی البلد  ــول قد أورد الکفعمی(رحمة اهللا) أيض «أق
ــبق ذکرهما و لکن  ــن و ابن طاووس فی مصباح الزائر، کما س األمي
 يرق ليس فی آخره فيهما بقدر ورق تقريبًا و هو من قوله: إِلهِی أَنَا الفَ
فی غنای...» إلی آخر هذا الدعاء . کذا لم يوجد هذه الورقة فی بعض 
النسخ العتيقة من اإلقبال أيضًا و عبارات هذه الورقة ال تالئم سياق 
ــادة المعصومين أيضًا و إنّما هی علی وفق مذاق الصوفية  أدعية الس
ــذه الورقة من مزيدات  ــک قد مال بعض األفاضل إلی کون ه و لذل
ــه و بالجملة هذه  ــن إلحاقاته و إدخاالت ــايخ الصوفية و م بعض مش
الزيادة إما وقعت من بعضهم أوال فی بعض الکتب و أخذ ابن طاوس 
ــال أو وقعت ثانيًا من بعضهم  ــه فی اإلقبال غفلة عن حقيقة الح عن
ــر علی ما أومأنا إليه من  ــی نفس کتاب اإلقبال و لعلّ الثانی أظه ف
ــخ العتيقة و فی مصباح الزائر و اهللا أعلم  عدم وجدانها فی بعض النس

بحقائق األحوال».۵
ــته می شود گذشته از مرحوم  ــخنان عالمه مجلسی، دانس از س
سيد، که در مصباح دعا را بدون ذيل نقل کرده، مرحوم کفعمی هم 
ــت. همچنين در بعضی نسخ قديمیِ اقبال  آن را بدون ذيل آورده اس

نيز اين ذيل وجود نداشته است.
ــاب اين  ــواهد، ترديد جدی در انتس با مالحظه اين داليل و ش
ــالم پيدا می شود. اما اين که  ــين عليه الس ذيل به حضرت امام حس
ــل را از زيادتی  ــول «بعض األفاضل» اين ذي ــی از ق مرحوم مجلس
ــه احتياج به دليل و  ــت ک بعض بزرگان صوفيه می داند ادعايی اس
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مدرک دارد.
جرقه آغازين پژوهش

چند سال پيش، حضرت آيت اهللا العظمی شبيری زنجانی، پيش 
ــه فيضيه چند دقيقه ای در مورد دعای عرفه  از روز عرفه، در مدرس
ــاره به ذيل دعای عرفه کرده، گفتند:  ــخن گفتند و در ضمن، اش س
ــل را از ابن عطاِء اهللا  ــالل همايی در مولوی نامه اين ذي مرحوم ج

اسکندرانی دانسته است.

نقل اين مطلب سبب شد که برای تحقيق و پژوهش، سراغ اين 
کتاب برويم و خوشبختانه پاسخِ پرسش خود و دليل بعض األفاضل 

را- که مرحوم مجلسی از او نقل می کند- يافتيم.
توضيح جالل الدين همايى

قير فی  ــا الفَ ــی در توضيح «إِلهِی أَنَ ــوم جالل الدين هماي مرح
ون...» می نويسد: يف ال أَکُ غنای فَکَ

«اقتباس است از دعای روز عرفه، منسوب به حضرت امام سيد 
ــالم که در روايت آن، از اين جهت اختالف است  ــهدا عليه الس الش
ــی در زاد المعاد اين فقرات را جزو  که کفعمی در بلداالمين و مجلس
ــيدبن طاووس رضی الدين علی بن موسی  آن دعا نياورده اند. اما س
ــت. نکته مهم تازه  متوفّای ذی القعده ۶۶۴ ه. ق. در اقبال آورده اس
ای که شايد نخستين بار از اين حقير می شنويد، اين است که تمام 
ــخه قديم کتاب «الحکم  ــن فقرات را عينًا و بی کم و زياد در نس اي
ــات عرفانی ابن عطاء اهللا  ــامل دعوات و مقام العطائيه» ديده ام، ش
اسکندرانی شاذلی تاج الدين ابوالفضل احمدبن محمد صوفی، عارف 
معروف سده هفتم هجری که وفات او را در ۷۰۹ ه. ق. نوشته اند. و 
ــلّم دارم که در اين باره تخليطی شده، اما تفضيلش از عهده اين  مس

حواشی خارج است، واهللا العالم.»۶
حكم عطائيه و مؤلف آن

ــروح آن، بارها در مصر  ــه کتاب الحکم العطائيه همراه با ش البت
ــترس همگان است و کالم  ــخ آن در دس ــده و نس و بيروت چاپ ش
ــد. برای  ــت و مطابق واقع  می باش مرحوم همايی کامالً بجا و درس
ــرح ابن  ــيخ زروق بر حکم عطائيه و ش ــرح ش نمونه می توان به ش

عجيبه حسنی شاذلی، به نام «ايقاظ الهمم فی شرح الحکم» و شرح 
ــمی به غيث المواهب  ابی عبد اهللا محمدبن ابراهيم نفزی رندی مس

العليه فی شرح الحکم العطائيه مراجعه کرد.
ــن شدن بيشترِ مطلب، خوب است توضيحی در مورد  برای روش

الحکم العطائيه و مؤلف آن داد شود:
ــته می شود گذشته از مرحوم  ــخنان عالمه مجلسی، دانس از س
سيد، که در مصباح دعا را بدون ذيل نقل کرده، مرحوم کفعمی هم 

آن را بدون ذيل آورده است.
ــاله ای است کم حجم در اخالق، به روش   الحکم العطائيه رس
ــت و به  عرفا و کلمات حکيمانه و مناجات، که حدود ۱۵ صفحه اس
ــرح ابن عجيبه چاپ شده است. طور جداگانه و کامل، در ابتدای ش

اين رساله، اين گونه آغاز می شود: «من عالمة االعتماد علی العمل 
نقصان الرجاء عند وجود الزلل...» و در آخر رساله مناجاتی آورده که 
ون فَقيرا فی فَقرِی»  يف ال أکُ قير فی غنَای فَکَ با جمله: «إِلَهی أَنَا الفَ
 «ينأَستَع بِه و فَّقواُهللا المو راضالح يبقأنتَ الر آغاز و با جمله:  «و
ــت که  پايان می يابد. البته تفاوت آن با آنچه در اقبال آمده، اين اس
ــتَعين» را اضافه دارد و بقيه کلمات،  ــارت: «واُهللا الموفِّق و بِه أَس عب

عبارات الحکم العطائيه است.
كالم حاجى خليفه

حاجی خليفه در کشف الظنون می نويسد:
ــيخ تاج الدين أبی الفضل أحمدبن محمد  «الحکم العطائيه للش
ــاذلی  ــکندرانی الش ــم، المعروف بابن عطاء اهللا اإلس ــن عبد الکري ب
ــبعمأة. أولها «من عالمة  ــنة تسع و س المالکی، المتوفّی بالقاهرة،س
لل الخ» و هی حکم  اإلعتماد علی العمل نقصان الرجاء عند وجود الزّ
منشورة علی لسان أهل الطريقة و لما صنّفها عرضها علی شيخه أبی 
العباس المرسی فتأملها. و قال له: لقد أتيت يا بنی فی هذه الکراسة 
بمقاصد االحياء و زيادة و لذلک  تعشقها أرباب الذوق لمارق لهم من 
معانيها وراق و بسطوا القول فيها و شرحوها کثيرًا».سپس شروع آن 

را ذکر می کند.۷
كالم مدّرس تبريزى

مرحوم مدرس تبريزی در ريحانة األدب می نويسد:
احمدبن محمد بن عبدالکريم عطاء اهللا بن محمد شاذلی مالکی 
يا شافعی۸ اسکندری يا اسکندرانی يا سکندری ملقّب به تاج الدين و 
مکنّی به ابوالفضل و ابوالعباس و معروف به ابن عطا و ابن عطاءاهللا، 
از اکابر علمای عامه است که تفسير و حديث و اصول و نحو و فقه 
مالکی و ديگر علوم متداوله را جامع و در تصوف اعجوبه زمان بوده 
ــاد اشتغال داشته است و از  و در قاهره اقامت کرده و به وعظ و ارش

تأليفات اوست:
       ۱. تاج العروس و قمح النفوس.

       ۲. التنوير فی اسقاط التدبير.
و اين هر دو، در تصوف بوده و در مصر و قاهره چاپ شده اند.

۳. الحکم العطائيه يا حکم ابن عطاء در اخالق و کلمات حکيمانه 

چند سـال پيش، حضرت آيـت اهللا العظمى 
شـبيرى زنجانـى، پيـش از روز عرفـه، در 
مدرسـه فيضيه چند دقيقه اى در مورد دعاى 
عرفـه سـخن گفتنـد و در ضمن، اشـاره به 
ذيل دعـاى عرفه كرده، گفتند: مرحوم جالل 
همايـى در مولـوى نامـه اين ذيـل را از ابن 

عطاِء اهللا اسكندرانى دانسته است.
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ــروح بسياری بر  اهل طريقت را حاوی و محل توجه اکابر بوده و ش
ــد پير طريقتش، ابوالعباس مرسی  ــته اند و به تصديق مرش آن نوش
ــد و در  ــی مقاصد احياِء العلوم۹ را با زيادتی ديگر جامع می باش تمام

فاس مستقالً و با شرح ابن عجيبه سابق الذکر، چاپ شده.
ــالح و مصباح االرواح يا مفتاح الفالح فی ذکر اهللا  ۴. مفتاح الف
ــت و مصاحب  ــده اس ــاح، در اخالق و در مصر چاپ ش ــم الفتّ الکري
ــه منصوريه قاهره  ــال هفتصد و نهم هجرت، در مدرس ترجمه در س

وفات يافته و در قرافه صغری مدفون گرديده است.۱۰
تحقيق دائرة المعارف بزرگ اسالمی

ــالمی، تحقيق و پژوهش جامعی در  در دائرة المعارف بزرگ اس
ــته های ابن عطاءاهللا انجام شده که قسمت  ــخصيت و نوش مورد ش

هايی ازآن را می آوريم:
ــن احمدبن محمدبن عبدالکريم  ابوالعباس (ابوالفضل) تاج الدي
 شاعرِ نحویِ محدث ــيخ کبير، عارف سکندری جذامی، ملقّب به ش
ــاذليه. تاريخ  ــزرگ طريقت ش ــايخ ب ــر و فقيه مالکی و از مش مفس
ــته نيست. از پاره ای اشارات ابن عطاء بر می آيد که  والدتش دانس
ــته است و در  جدش عبدالکريم در صوفيه به ديده انکار می نگريس
مورد خود ابن عطا آمده که در ابتدا، آشنايیِ درستی با تعليم شاذليه 
 ــان به مخالفت می پرداخته است. ابن عطا در اوان ــته و با ايش نداش
ــگام بود که با صوفيان،  ــد و در همين هن جوانی، فقيهی معروف ش
ــه مجادله می پرداخت و اموری  ــی ب ه اصحاب ابوالعباس مرس خاصّ
ــبت می داد که به زعم وی با ظاهر شرع ناسازگار  ــان نس را به ايش
ــی  بود. اما او خود در دوره های بعد، می گويد که مخالفتش با مرس
ــاس استواری نداشته، از همين روی، بر آن شده که برای  پايه و اس
ــی رود و از نزديک سخنان او را  درک حقيقت، خود به مجلس مرس
ــی در آن مجلس، از انفاسی که شارع بدانها امر کرده؛  ــنود. مرس بش
يعنی اسالم، ايمان و احسان سخن می گفت و آنها را همان شريعت 
ــخت تحت تأثير  ــت. ابن عطاءاهللا که س حقيقت و تحقيق می دانس
ــت، به خلوت پناه برد. پس برآن  اين مجلس قرار گرفت، در بازگش
ــات  ــی رود و اين بار حاالت و احساس ــد که ديگر بار به نزد مرس ش
ــکارا بيان کند. نخستين تعليمات مرسی به او در  قلبی خويش را آش
ــاذليه بود. چندی بعد، ابن عطاءاهللا  واقع همان اصول اوليه طريقه ش
ــی و تعليم تصوف  ــت و در قاهره به تدريس علوم دين ــه قاهره رف ب

همت گماشت.
ــن علمای آن عصر نيز در مجلس او حاضر  برخی از بزرگ تري
می شدند؛ من جمله تقی الدين سبکی پدر تاج الدين سبکی. احتماالً 
ــافعيه خود ابن عطاءاهللا را  ــبب تاج الدين در طبقات الش به همين س
شافعی مذهب خوانده، گرچه مالکی بودن وی را نيز محتمل دانسته 
ــاع وی از ابن عربی در برابر ابن  ــت. از نکات مهم زندگیِ او، دف اس
ــر بر داراالمارة  ــن منظور به همراه ۵۰۰ نف ــت كه به همي تيميه اس
اجتماع كرده و از ابن تيميه به جهت اهانت به مشايخشان، خصوصًا 
ابن عربی، شکايت کردند. بسياری از منابع، کراماتی به او نسبت داده 

اند و مقبره اش، هم اکنون نيز برپاست و زيارتگاه مردم است.۱۱

ــت. ــده اس ــته های ديگری هم برای ابن عطاءاهللا ذکر ش نوش
(مجموع کتب او به بيش از ۱۷ می رسد.)۱۲

شروح حكم عطائيه
ــت; از  ــده، زياد اس ــته ش ــرح هايى كه بر حكم عطائيه نوش ش

جمله:
۱ . ايقاظ الهمم فى شرح الحكم، نوشته عارف و مفسر مراكشى 
ابن عجيبه حسنى، كه از سادات حسنى و از بزرگان طريقه درقاوى 

بوده. (۶۱ يا ۱۱۶۰ ـ ۱۲۲۴)
ــن احمدبن محمد  ــهاب الدي ــته ش ــه ذوى الهمم، نوش ۲ . تنبي
ــى گويند هر بار  ــيخ زروق (۸۴۶ ـ ۸۹۹) (م ــى معروف به ش البرنس
ــته و اين هفدهمين شرح  ــرحى بر آن نوش حكم را تدريس كرده، ش

آن است).
ــداهللا محمدبن ابراهيم بن عباد  ــث المواهب العليه، ابوعب ۳ . غي

النفزى الرندى، معروف به ابن عباد رندى (۷۳۳ ـ ۷۹۲)
۴ . احكام الحكم فى شرح الحكم، ابوالطيب ابراهيم بن محمود 

آقصرايى مواهبى شاذلى حنفى.
۵ . المنَح القدسية على الحكم العطائية، عبداهللا شرقاوى.

ــو بعبدالرؤف المناوى  ــيح محمد المدع ــدرر الجوهرية، ش ۶ . ال
المصرى الشافعى.

۷ . شرح صفى الدين ابو المواهب.
۸ . شرح عبدالمجيد الشرنوبى، (م ۱۳۴۸ هـ . ق.).

نتيجه
ــن کتاب به ابن عطاءاهللا  ــاب اي خالصه مطلب اين که در انتس
ــی در  ــت، همانگونه که کس ــک نيس ــکندرانی، جای گمان و ش اس
ــاب کتاب کافی به کلينی و تهذيب به شيخ طوسی ترديدی به  انتس
خود راه نمی دهد؛ آن هم کتابی که از زمان خود مؤلف مورد عنايت 
ــته اند. حتی  ــرح بر آن نوش و توجه بوده و تا زمان حاضر چندين ش
ــيخ زروق (متوفای۸۹۹) سی شرح بر آن نوشته  نقل می کنند که ش
ــت و شخصيتی  که اين  ــت. کتابی که تا اين درجه از اهميت اس اس
همه مورد توجه بوده، حتی اگر بپذيريم که می خواسته کلمات امام 
حسين عليه السالم را به نام  خود نشر دهد، قدرت و جسارت چنين 
ــت. پس اگر بر اساس گمان و حدس بگوييم  ــرقتی را نداشته اس س
که ابن عطاِءاهللا اين بخش دعا را از دعای عرفه گرفته و بدون ذکر 

منبع آورده، شايد بعيد و بلکه محال باشد.
ــيخ  ــمتی که ش ــا توجه به اين که دقيقًا همان قس ــن، ب بنابراي
ــه آمده و با ضميمه عدم  ــی نقل نکرده، در کتاب حکم عطائي کفعم
ــاووس در مصباح الزائر۱۳ و  ــيدبن ط ــل کفعمی در بلداألمين و س نق
ــهادت عالمه  ــخ قديمیِ اقبال به ش ــدن اين بخش در نس يافت نش
ــبهه نمی ماند که اين ذيل از حضرت  ــک و ش ــی۱۴ جای ش مجلس
ــالم  نيست و از منشآت ابن عطاءاهللا اسکندرانی،  اباعبداهللا عليه الس

عارف مشهورِ قرن هفتم است.
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مؤيدات
افزون بر داليل پيش گفته، مؤيد هايی هم بر اين مطلب وجود 

دارد؛ مانند:
ــازگاریِ لسان اين دعا با ادعيه صادره از معصومين  الف: عدم س
عليهم السالم و همچنين با خود دعای عرفه سيدالشهدا عليه السالم 
ــمت از دعا می شود، تغيير  به طوری که خواننده وقتی وارد اين قس

لحن را به خوبی می فهمد.
ــه اصطالحات اهل  ــبيه ب ــارات دعا، در بعضی موارد، ش ب: عب
ــر توجه بيش از حد بعضی به اين  ــفه و عرفان است و شايد س فلس
ــاس کرده اند با اصطالحات و کلمات  ــمت، همين بوده که احس قس

فالسفه و عرفا سازگارتر است.
ــرات توجه کنيد که هم اصطالحی اند و  ــرای نمونه به اين فق ب

هم با عبارات معصومين از حيث سبک همخوانی ندارند،
.«لَ إِلَيکصالٌ أَن يحم وا هبِم لُ إِلَيکسأتَو يف ۱.«کَ

۲.«علمتُ بِاختالف اآلثَارِ و تَنَقُّالت اَألطوارِ أَن مرادک منِّی أَن 
یٍء». یٍء حتَّی ال أَجهلَک فی شَ لِّ شَ تَتَعرف إِلَی فی کُ

.«اوِیعد يه ون دعاوِ يف ال تَکُ ه دعاوِی فَکَ ائقُ انَت حقَ ۳.«من کَ
.« ارِ ب بعد المزَ ۴.«إِلَهِی تَرددی فی اآلثَارِ يوجِ

.«إِلَيک رفتَقم هودجی وف وا هبِم لَيکلُّ عستَدي يف ۵.«کَ
ون اآلثار  ــس  لَک حتَّی يکُ هورِ ما لَي يرِک من الظُّ ــون لغَ ۶.«أَيکُ

.«لَک ر هو المظهِ
ــی دليلٍ يدلُّ علَيک و متَی بعدتَ  ــی غبتَ حتَّی تَحتَاج إِلَ ۷.«متَ

.«لُ إِلَيکی تُوصالَّت یه اآلثَار ون حتَّی تَکُ
 ون يف يکُ ــةٌ منک فَکَ ون لَه علَّ اک أَن يکُ ــی تَقَدس رِضَ ۸.«إِلَهِ

لَه علَّةٌ منِّی».
يف ال  اتک أن يصلَ إِلَيک النَّفع منِک فَکَ نِی بِذَ ۹.«إِلَهِی أَنتَ الغَ

نِيّا عنِّی». ون غَ تَکُ
.«هی ذاتيبًا ف ار العرشُ غَ ۰۱. «فَصَ

.« ۱۱. «محقتَ اآلثَار بِاآلثَارِ
.« ۲۱. «إِلَهِی أمرتَ بِالرجوعِ إِلَی اآلثَارِ

۱۵.« ۳۱. «و اسلُک بِی مسلَک أَهلِ الجذبِ
ــار هم ذکر صلوات بر  ــه و ذيل دعا، حتی يک ب ــن تتم ج: در اي
ــت. در صورتی که روش و دأب ائمه عليهم  محمد وآل او نيامده اس
السالم  بر اين بوده که ، به ويژه در دعاهای مفصل و طوالنی، حتی 
ــتند،  اگر در اوايل دعا نام پيامبر و آلش نيايد و صلوات بر آنان نفرس
ــط و خاتمه آن، مکرر نام محمد و آل او  عليهم السالم می  در اواس
ــت و می بينيم که  ــهدا نيز چنين اس آيد. همين دعای عرفه سيدالش
ــبتی يادی از انبيا و رسل شده و بعد  بعد از دو صفحه و نيم، به مناس
از هفت سطر (خاتمه قسمت اول دعا) صلوات بر محمد و آل او می 
آيد. آنگاه قسمت دوم دعا آغاز شده و بعد از تقريبًا ۱۲ سطر، صلوات 
آمده و بعد از ۱۵ سطر ديگر باز هم از پيامبر و آلش ياد شده و سپس 
بعد از حدود سه صفحه و نيم، صلوات بر محمد و آل می آيد. آنگاه 
پس از ۵ سطر، صلوات ديگر و بعد از ۷ سطر باز صلوات ديگر و بعد 

ــطر، از پيامبر ياد می شود و بعد دو سطر صلوات بر محمد و  از ۴ س
آل او فرستاه می شود تا اين که در آخر دعا يعنی قسمت سوم، سه 
سطر مانده به آخرِ دعا، صلوات بر محمد و آل او می آيد. اما در ذيل 
و تتمه، نام پيامبر و آل او نيامده است و اين با ديگر دعاهای مأثوره 

تفاوتی چشم گير دارد.

ــده، در حالی  د: در هيچ جای دعا، از موقف حج و عرفه ياد نش
ــبت، از آنها نام  ــالم چندين بار، به مناس که در دعای امام عليه الس

برده شده است.
اسـتبعاد عـده اى نسـبت بـه صـدور ايـن كالم از غير 

معصومين
از آنجا که اين مناجات و دعا، مورد توجه عده ای بوده و بعضی 
ــی آن، تصور صدور آن از غير معصوم  ــه خاطر مضامين ظاهرا عال ب
ــکال مطرح شود که چگونه  ــت اين اش را نمی کنند، اکنون به جاس

ممکن است اين کلمات از غير معصوم صادر شود؟!
ــکال هم دانسته می  ــد، پاسخ اين اش ــی که انجام ش از پژوهش
ــیٍء علی امکانه وقوعه». اگر بنا باشد که هر  شود؛ چرا که «أدلّ ش
ــه ای را الزاما از ناحيه معصوم بدانيم،  ــذاب و ظاهرا حکيمان کالم ج
بايد بگوييم که ديگر کلمات هم که در کتاب حکم عطائيه آمده، از 

معصومين صادر شده است! به اين جمالت دقت کنيد:
ــل، نقصان الرجاء عند وجود  ــن عالمة اإلعتماد علَی العم م» *

لل». الزّ
ــل والعاقل ينظر ماذا يفعل  ــل إِذا أصبح ينظر ماذا يفع * «الغاف

اهللا به».
* «أجهل الناس من ترک يقين ما عنده لظن ما عند الناس».

ــیء و من فنی به غاب  ــهده فی کلّ ش * «من عرف الحق ش
عن کلّ شیء».

* «العطاء من الخلق حرمان و المنع من اهللا إِحسان».

آيـت اهللا حسـينى تهرانى: نكتـه مهم تازه 
اى كه شـايد نخسـتين بـار از اين حقير مى 
شنويد، اين است كه تمام اين فقرات را عيناً 
و بى كم و زياد در نسخه قديم كتاب «الحكم 
العطائيه» ديده ام، شـامل دعوات و مقامات 
عرفانـى ابن عطاء اهللا اسـكندرانى شـاذلى 
تاج الديـن ابوالفضل احمدبن محمد صوفى، 
عارف معروف سده هفتم هجرى كه وفات او 
را در 709 ه. ق. نوشته اند. و مسلّم دارم كه 
در ايـن باره تخليطى شـده، اما تفضيلش از 

عهده اين حواشى خارج است. 
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ًا  ــة أورثت عزّ ــارًا خير من طاع ــت ذال و افتق ــة أورث * «معصي
واستکبارًا».

* «متی أطلق لسانک بالطلب فاعلم أنّه يريد أن يعطيک».
*«أنت إلی حلمه إِذا أطعته أحوج منک إِلی حلمه إِذا عصيته».

يرات  ــی نوافل الخَ ــارعة إِل ــن عالمات اتّباع الهوی، المس * «م
والتکاسل عن القيام بالواجبات».

ل لک منه ال  ــا حصَ ــن عمرک ال عوض له و م م ــا فاتَک *«م
قيمة له».

*« العلم إِن قارنته الخشية فلک و إِال فَعلَيک».
ــده  ــته بر زبان عده ای جاری ش ــد اين کلمات هم درگذش مانن
ــه پيامبر و امام نبوده اند مثل کلمات حکيمانه لقمان، که در قرآن  ک
ــلمان يا ابوذر و يا کلمات خواجه  کريم آمده و يا کلمات حکيمانه س
عبداهللا انصاری و در زمان ما حضرت امام خمينی که سخن معروف 
ــبيه به  ــت، در محضر خدا معصيت نکنيد» ش ــم محضر خداس «عالَ
ــی دانيم که اين کالم پيامبر و  ــت! اما همه م کلمات انبيا و اوليا اس

امام نيست.
پس معلوم می شود که توان و قدرت انشای اين گونه عبارات و 
کلمات منحصر به پيشوايان معصوم عليه السالم نيست بلکه کسانی 
ــد نيز اين امکان بر  ــل ذوق ادبی و يا اهل تأمل بوده ان ــم که اه ه
ايشان وجود دارد که چنين کلماتی را بر زبان جاری کنند و يا بر قلم 
بياورند. البته کالم پيامبر و امامان، با ديگر خاليق متفاوت است؛ لذا 
ــه می فهميم که چه کالمی به کلمات آنها شبيه نيست.  ما با مقايس
ــا کلمات معصومين  ــت که مدتها ب ــانی اس البته اين درک برای کس

عليهم السالم سر و کار داشته و با جوامع حديثی مأنوس بوده اند.
اما چگونه ممکن است که اين دعا که از شخص ديگری است، 

به کتاب اقبال راه يافته باشد؟!
ــد؛ چه  ــد گفت: اصل چنين امری، هيچ بعيد به نظر نمی رس باي
ــيار اتفاق می افتاده و چه در زمان خودمان.  در زمان گذشته که بس
اما در گذشته مثل دستکاری و کم و زياد کردن در کتب حديثی، که 
ــت و در زمان حاضر، مثل اين که ناشری،  نمونه های آن فراوان اس
ــرده، در حالی که مرحوم  ــعرانی چاپ ک ــی با ترجمه مرحوم ش قرآن
شعرانی اصالً ترجمه قرآن نداشته است و برخی آثار آيت اهللا حسن 

زاده آملی را به نام آقای شعرانی انتشار داده اند.
در مورد اين ذيل، شايد اين دعا در حاشيه بوده و به متن ملحق 
ــنديده و ملحق کرده و  ــده و يا بعض از صوفيه مضامين آن را پس ش

سپس اين نسخه مشهور شده است و...
نظريه مرحوم آيت اهللا تهرانى

ــانی که متوجه داخل شدن مناجات ابن عطاءاهللا  و از جمله کس
ــالم شده اند، مرحوم آيت اهللا  ــين عليه الس در دعای عرفه امام حس
ــاگردان برجسته مرحوم  ــين حسينی طهرانی، از ش سيد محمد حس
عالمه طباطبايی و مرحوم حاج سيد هاشم حداد است که خود بسيار 
به اين معانی عرفانی دلبستگی داشته، اما آن دلبستگیِ شديد مانع از 
رؤيت حق و توجيه اين ذيل برای ايشان نشده است. ايشان در جلد 

اول کتاب «اهللا شناسی» بعد از ذکر قسمتی از مناجات ابن عطاءاهللا 
يف يستَدلُّ علَيک بِما هو فی وجوده مفتَقر إِلَيک...» می فرمايد:  «کَ
ــتَدلُّ علَيک» و «عميت  يف يس «باری، اين دو مناجات آخر «کَ
ــی و پنج فقره مناجات شيخ تاج  ــتم از س عين» فقره نوزدهم و بيس
الدين احمدبن محمدبن عبدالکريم بن عطاءاهللا اسکندری (متوفای 

سنه ۷۰۹ هجری قمری) است.۱۶»
سپس بقيه آن را کامال نقل می کند با ترجمه و توضيح مختصر، 
ــيعه يافت  ــگاه در ادامه می افزايد:باری اين دعا در کتب ادعيه ش آن
نمی شود، مگر در نسخ مطبوعه کتاب اقبال سيدبن طاووس (رحمه 
ــهدا،  ــای روز عرفه به حضرت سيدالش ــه در تتمه مذيل دع اهللا) ک

اباعبداهللا الحسين عليه افضل الصلوات منتسب شمرده اند.»۱۷
سپس کلمات مرحوم مجلسی را آورده و دو احتمال را که عالمه 
مجلسی ذکر کرده، يادآور می شود که يا سيد اين مناجات را الحاق 

کرده و يا بعدها ديگران چينن کرده اند. سپس می فرمايد:
ــده،  ــهور ش باری، اين مناجات و حکمی که از ابن عطاءاهللا مش
ــت و اسنادش به حضرت امام حسين، سيدالشهدا- روحی  از آن اوس
ــش در پنجم  ــيدبن طاووس، که وفات ــت.مرحوم س ــداه- غلط اس ف
ــت، چطور تصور دارد که اين فقرات را  ــنه ۶۶۴ بوده اس ذوالقعده، س
از ابن عطاءاهللا، که وفاتش در جمادی اآلخره، سنه ۷۰۹ بوده است، 
ــبت دهد؟ ميان زمان ارتحال اين دو نفر،  اخذ کند و به حضرات نس
چهل و چهار سال و هفت ماه فاصله است و سيد بدين مدت؛ يعنی 
ــت.  ــا کننده اين دعاها رحلت نموده اس قريب نيم قرن پيش از انش
بنابراين، در اينجا به طور حتم بايد گفت: الحاق اين فقرات به دعای 
ــيد تحقّق يافته  امام در روز عرفه، در کتاب اقبال، پس از ارتحال س
ــی به طور يقين به تعين  ــت. بنابراين، احتمال دوم عالمه مجلس اس
مبدل می گردد و احتمال اولِ او، که شايد در بدو امر در کتب بعضی 
ــت و ابن طاووس در کتاب اقبال با غفلت از حقيقت  از آنان آمده اس
ــت خواهد شد. حاشا و کالّ که سيد، با  ــت، نادرس حال نقل کرده اس
آن عظمت مقام، کالم عارفی را از کتابی اخذ کند و بردارد به دنبال 
دعای امام بگذارد و اسناد و انتسابش را به امام بدهد. شاهد بر اين، 
ــيد در کتاب مصباح الزائر و عدم ذکر آن در نسخه های  عدم ذکر س
ــخه ها در زمان حيات سيد بوده  ــت؛ يعنی اين نس عتيقه از اقبال اس
ــی از  ــت و پس از وفاتش بدان الحاق نموده اند، اما چون مجلس اس
ــت، و از مؤلف آن و از زمان  کتاب حکم عطائيه بی اطالع بوده اس
ــتباهی درافتاده  ــت، لهذا به چنين اسناد اش ــته اس تأليفش خبر نداش
ــخنان عالمه مجلسی، دانسته می شود گذشته از مرحوم  است.از س
ــرده، مرحوم کفعمی  ــاح دعا را بدون ذيل نقل ک ــيد، که در مصب س
ــتباه مرحوم محدث قمی،  ــت.و اما اش هم آن را بدون ذيل آورده اس
ــان که خبره فن و تأليف و بحث و  ــت که پس از آن که ايش آن اس
ــتند، کالم عالمه مجلسی را در بحاراألنوار ديده اند که  فحص هس
ــت: «اين فقرات از دعا در نسخ عتيقه کتاب اقبال يافت  فرموده اس
ــت»، چرا در مفاتيح الجنان فرموده اند: «و ليکن سيدبن  ــده اس نش
، اين زيادتی را ذکر  ــا ربِّ ــا ربِّ يا ربِّ ي ــاووس در اقبال بعد از ي ط
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فرموده است؟» زيرا که اين عبارت، اسناد دعا را به سيدبن طاووس 
می رساند و ايشان بايد فرموده باشند:«در بعضی از نسخ کتاب اقبال 
ــده است.»حاصل سخن آن  ــتند، اين زيادتی ديده ش که عتيقه نيس
است که اين دعا دعای بسيار خوب با مضمون رشيق و عالی است و 
خواندن آن در هر وقت مساعدی که حال اقتضا کند- نه با تکلف- 
ــهداجايز  ــناد آن  به حضرت سيدالش ــد، اما اس مغتنم و مفيد می باش

نيست والحمد هللا أوالً و آخرًا و ظاهرًا و باطنًا». ۱۸
نقد نظريه بعض بزرگان

با توجه به مطالب پيش گفته، پاسخ از ادله بعضی از بزرگان، که 
ــته اند اين ذيل را از حضرت سيد الشهدا عليه السالم  بدانند،  خواس

معلوم می شود ايشان در شرح دعای عرفه نوشته اند:
ــت دعای شريف عرفه را همه نقل کرده اند، اما  «قسمت نخس
ــی نقل نکرده است. از  بخش پايانیِ آن را برخی مانند عالمه مجلس
اين رو، بعضی احتمال داده اند که از امام حسين عليه السالم نباشد، 
ــاالر شهيدان گواهی می  ــواهدی بر صدور آن از س ليکن قرائن و ش
ــناد روايات، آنچه اصل است و موضوعيت دارد،  ــی اس دهد.در بررس
ــت؛ يعنی يک حديث پژوه بايد اطمينان  صدور آن از امام معصوم اس
ــت. اين  ــده اس ــد که محتوای مورد نظرِ وی، از معصوم صادر ش ياب
ــت می  اطمينان گاهی از راه وثاقت و اصالت و صداقت راوی به دس
آيد، گاهی از راه بلندیِ محتوا و اتقان متن و گاهی نيز از راه شواهد 
ــندی احاديث از آن  ــی س و قرائن منفصل و متصل. از اين رو، بررس
جهت مورد توجه قرار می گيرد که راهی برای حصول اين اطمينان 

است و به اصطالح موضوعيت ندارد، بلکه دارای طريقت است.»
ــان موافقيم که راه منحصر  ــمت از سخنان ايش البته با اين قس
ــند نيست، اما بايد پرسيد که آيا هر محتوای بلند و متن  در بحث س
متقنی، از امام معصوم صادر شده است؟! اين همان چيزی است که 
پيشتر هم اشاره کرديم که شناخت سبک و سياق کالم به ما کمک 

شايانی می کند. 
ايشان در ادامه قرائنی ذکر می کنند:

ــت اين است که سيد بن طاووس، که از بزرگان  * قرينه نخس
ــم «اقبال األعمال» نقل کرده و در  ــت، آن را در کتاب قي اماميه اس
ــهود نسيان برخی  ــت. گر چه بر اثر ش ــه ای نيس نقل او هيچ خدش
ــتاد  ــت نويس اقبال، ذيل دعای عرفه نيامده، ليکن اس ــخ دس از نس
بزرگوار، مرحوم عالمه شعرانی نوشته اند:«در کتابخانه آستان قدس 
ــخه ای قديمی و معتبر از اقبال األعمال برخوردم که  رضوی، به نس

ذيل دعا در آن آمده است.»۱۹
در پاسخ بايد گفت: اتفاقًا تمام خدشه در همين نقل است که آيا 

سيد چنين چيزی نقل کرده يا نه.
ــانه صدور اين  ــه دوم عبارت « محتوای بلند نورانی، نش * قرين
ــخ اين هم به طور  ــد که پاس ــت.» می باش متن از زبان معصوم اس

مشروح داده شد.
* به عنوان قرينه سوم می فرمايند:

ــوای عمومی دارد؛  ــريف عرفه، محت ــش آغازين دعای ش «بخ

ــکالت با ذات اقدس  ــتن مش ــألت کردن از خدا، در ميان گذاش مس
الهی، حوائج علمی و عينی را از او خواستن و... اينها در ساير دعاها 
ــت، ليکن سلطان مباحث دعای عرفه و کوهان بلند معارف  نيز هس
ــباهت محتوايی با سخنان  ــمت های پايانی دعاست که ش آن، قس

ديگرِ امام حسين عليه السالم دارد!»
ــباهت  گويا مؤلف محترم، به صورت ناگفته، اعتراف به عدم ش
اين قسمت با بقيه قسمت های دعا و ناهمگونی آن با يکديگر دارد 
که  می نويسد: «اين قسمت شباهت محتوايی با سخنان ديگرِ امام 

حسين عليه السالم دارد!»۲۰
شرح سيد خلف مشعشعى

ــانی که در مقام شرح دعای عرفه برآمده اند، عالم ربانی  از کس
ــيخ بهايی و ميرزا  ــيد خلف مشعشعی موسوی، معاصر ش مرحوم س
محمد استر آبادی است. ايشان به پيشنهاد مرحوم استر آبادی شروع 
ــرح اين دعای شريف می کنند و در گزارشی که جناب حجت  به ش
ــالم دکتر حجتی از اين شرح در فصلنامه علوم حديث به چاپ  االس
رسانده اند۲۱ قسمت هايی از اين شرح را نقل کرده است. و با توجه 
به قسمت های نقل شده، برمی آيد که شرح اين عالم جليل، صبغه 
ــی از ذيل دعا مطالبی  ــرح فرازهاي عرفانی دارد، لذا در توضيح و ش
ــأ اين قسمت ها، آن مطالب  ــتن منش فرموده اند و با توجه به ندانس
ــهدا نسبت داده است که بايد توجه داشت که  را به حضرت سيدالش
شرح اين مطالب در حقيقت شرح و توضيح مراد جناب ابن عطاءاهللا 
ــبت  خواهد بود، لذا لوازم و آثار آن را نمی توان به آن امام همام نس
داد. بنابراين، نمی توان گفت که از کالم سيدالشهدا در دعای عرفه 
می توان فهميد که برای رسيدن به مؤثر بايد آثار و کثرات را پشت 
ــتدالل برای حال جمع و توحيد آورد۲۳ يا از عبارت  ــر نهاد۲۲ يا اس س
بالخدمة «الَّتی تُوصلُ إِلَيک» و يا « فَاجمعنِی علَيک»  نتيجه گرفت 
ــت اکتسابی و دون شأن امام را  که امام، مقام خدمت، که مقامی اس
درخواست کرده، آنگاه دست به توجيه زده و بگوييم امام می خواسته 
ــد، اما  مطلوب برين  ــع خويش را به خدا عرضه کن ــار و تواض انکس

همان مقام جمع العين است۲۴
و يا الزم نيست تقدم و تأخر حال وصول و حال جمع را توجيه 
ون اآلثار هی الَّتی  کنيم و نمی توان از عبارت «متَی بعدتَ حتَّی تَکُ
ــهدا روش راه بردن از اثر به مؤثر  تُوصلُ إِلَيک» پی برد که سيدالش

را بی تمکين و ضعيف می دانسته است.۲۵
ــتفاده از عبارات  ــارح محترم با اس ــا نمونه هايی بود که ش اينه
مناجات ابن عطاءاهللا اسکندرانی، به حضرت سيدالشهدا نسبت داده 

و درصدد اثبات ابحاث عرفانی برآمده است!
 ةم رِ إِلَيها و مرفُوع الهِ ــر عنِ النَّظَ الس ون يا مثالً با عبارت «مصُ
ــت که امام عليه می  ــنِ االعتماد علَيها» درصدد اثبات تجريد اس ع

خواهد مقام تجريد را بيان کند.۲۶
سِر بى صاحب تراشيدن

ــان از مطالعه بعضی مطالب و مشاجرات درباره اين دعا، به  انس
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ــرِ بی صاحب می تراشند.  ياد اين جمله معروف می افتد که اينها س
چون پيش از آن که در مورد انتساب ذيل دعا به حضرت امام حسين 
عليه السالم بررسی دقيق صورت گيرد، بعضی در صدد اثبات فالن 
مطلب عرفانی يا فلسفی و... هستند و در مقابل، گروه ديگر در صدد 
ــتنباط برآمده و طرف مقابل را تخطئه می  ــت و اس ابطال اين برداش
ــه قول عرب «ثَبت  ــر دو گروه بر خطايند. ب ــد و حال آن که ه کنن

العرش ثُم انقُش».
برای نمونه، دو مقاله ای است که در مجله «مشکوة» مربوط به 
بنياد پژوهش های آستان قدس رضوی در دو شماره آن چاپ شده، 
ــهدا» به قلم دکتر محمد کاظم فرقانی  اولی به نام «عرفان سيدالش
ــماره۸۲) و ديگری به نام «آيا دعای عرفه وحدت وجود را بيان  (ش

می کند؟» به قلم دکتر محمد مهدی رکنی يزدی (شماره۸۳)
ــهاد به عباراتی از ذيل دعا، در صدد  آقای دکتر فرقانی با استش
ــد از نقل کالم عالمه  ــنده بع ــات وحدت وجود بر می آيند. نويس اثب
مجلسی، که می فرمايد «اين ذيل ناسازگار با سياق ادعيه معصومين 
و موافق مذاق صوفيان است» می نويسد: «منظور از مذاق صوفيان، 
ــه وحدت وجود است که بدان شهره اند و عباراتی که در اين  انديش

بخش از دعا موافق آن انديشه به نظر می رسد، چنين است:
 ون ــوده مفتَقر إِلَيک أَ يکُ جی وف وا هبِم لَيکلُّ عــتَد يف يس «کَ

«لَک ر ون هو المظهِ هورِ ما لَيس لَک حتَّی يکُ ک من الظُّ يرِ لغَ
 اين عبارت چند مطلب را بيان می کند:

۱. استدالل از طريق غير خدا بر وجود خدا نادرست است.
۲. همه موجودات در وجود خود فقيرند.

۳. وجود موجودات ديگر، غير خدا نيز ظهور دارد (اصل پذيرش 
وجود موجودات غير خدا) 

ــر وجودات  ــت که ديگ ــی واجد هر ظهوری اس ــدای تعال ۴. خ
دارند.

ما معتقديم که  محتوای اين بخش از دعا نه تنها با سياق ادعيه 
معصومين ناسازگار نيست بلکه عالوه بر وجود عباراتی مشابه آن،در 
ــازگار است  ــخنان آن حضرات، با آيات قرآن کريم نيز س ادعيه و س
ــد و اين بخش از دعای عرفه می  و ادله عقلی نيز مؤيد آن می باش
ــهدا عليه  تواند به عنوان اوج بروز و بروز اوج عرفان حضرت سيدالش
ــالم به خدای تعالی و رابطه هستی با خدا و نحوه حضور خدا در  الس

هستی و کيفيت معرفت مخلوقات نسبت به خداوند مطرح شود.»
ــه تفسير از وحدت وجود می  ــنده به مطرح کردن س آنگاه نويس
پردازد که به نظر ايشان با آموزه های دينی ناسازگار نيست. در ذيل 

تفسير دوم که وحدت تشکيکی وجود باشد، می گويد:
ــهدا عليه السالم با اين  ــير از جمله منقول از سيدالش «يک تفس
نظريه سازگار است. آن تفسير اين است که آيا غير تو ظهوری دارد 
ــی؛ يعنی هر مقدار از ظهور که در  ــته باش که تو [به آن اندازه] نداش
ــد، تو بيش از آن را واجدی. اين معنی برای غير خدا نيز  غير تو باش
ــتری برخوردار  ــوری را اثبات می کند هر چند خدا از ظهور بيش ظه
است، اما بنابر نظريه بعدی، اصالً غير خدا را ظهوری جز خدا نيست 

ــت، لذا بايد جمله سيدالشهدا عليه  ــت از آن اوس و هر چه ظهور اس
ــالم را چنين معنی کرد که آيا غير تو ظهوری دارد که آن ظهور  الس
مال تو نباشد، البته می توان اين دو نظريه را به يکديگر باز گرداند و 

تشکيک در مراتب وجود را همان تشکيک در مظاهر آن دانست.»
ــان تفسير سوم از وحدت وجود را که وحدت شخصی  آنگاه ايش

است مطرح کرده و در ادامه می افزايد:
ــای عرفه، از  ــای صحيح عبارت منقول از دع ــه نظر ما معن «ب
طريق اين قول نمايان می شود و کفه سخن عارفان و اصل نتيجه 
حکمت متعاليه نيز همين قول است اما درک معنای آن، به مقدمات 
فلسفی و عرفانی بسيار نيازمند است و بايد مواظب بود تا به دام قول 

به حلول خدا در جهان يا اتحاذ خدا با جهان گرفتار نيايد.»۲۷
ــماره ۸۳) آقای دکتر رکنی  ــماره بعدی مجلّه مشکوة (ش در ش
ــنده از دعای عرفه اعتراضاتی وارد کرده اند  يزدی بر استفاده نويس
ــود بر می گردد و  ــه رد و انکار نظريه وحدت وج ــتر ب که البته بيش
چيزی در مورد استنباط نويسنده مقاله «عرفان سيدالشهدا» از دعای 
ــت، عدم  ــت. در هر حال، آنچه مهم اس ــه ميان نياورده اس عرفه ب

صحت انتساب اين ذيل به حضرت سيدالشهدا است.
ــان به  ــه در خور توجه در مقاله های دکتر فرقانی، تنبه ايش نکت
ــازگاری عبارت های ذيل دعا با ساير کلمات و ادعيه معصومين  ناس
ــالم است و ديگر توجه ايشان به مسائل زبان شناختی و  عليهم الس

دقت در تولّد لغات در هر دوره است. ايشان می نويسد:
ــازگاریِ ظاهری بخشی از ادعيه با روايات،  «نبايد به صرف ناس
ــت، بلکه  ــالم ترديد روا داش ــدور آن از معصومين عليهم الس از ص
ــت راويان، بخش های  ــکيک در وثاق ــتند به تش اين ترديد بايد مس
ــناختی دقيق، ناسازگاری با آيات قرآن يا ناسازگاری با عقل  زبان ش

باشد.»۲۸
ــان در بخش ديگر، تنها به يک مورد از مواردی که ادعای  ايش
ــاير ادعيه و کلمات معصومين عليهم السالم  ــازگاری زبانی با س ناس

دارد، پرداخته و به موارد مهم تر اشاره نکرده اند.
ايشان می گويد:

«گفتنی است، پرسش اساسی در بحث های زبان شناختی اين 
است که واژگانی که در اين دعا به کار رفته، آيا در زمان سيدالشهدا 
ــارت ديگر، کاربرد هر واژه  ــته اند؛ به عب به همين معنی کاربرد داش
ــک معنای خاص، يک تاريخ تولد دارد و بيش از آن يا اصالً آن  در ي
ــت.  واژه به کار نمی رفته يا اين معنای خاص را افاده نمی کرده اس
ــنده می کنيم که اگر به نظر  در اين مورد تنها به ذکر اين نکته بس
ــای عرفه به دليل آن که لفظ  ــد که اين بخش از دع برخی می رس
ــهدا عليه  ــت، نمی تواند از حضرت سيدالش «وجود» در آن آمده اس
السالم صادر شده باشد ( زيرا لفظ وجود اصطالحی فلسفی است که 
ــوفان مسلمان وارد جهان اسالم شده است و پيش از  با ظهور فيلس
آن به معنای وجدان و يافتن به کار رفته است.) به اينان يادآور می 
شويم که لفظ وجود با مفهوم فلسفی آن (تحقق شیء، نقيض عدم) 
ــت که برای  ــياری آمده اس و حتی لفظ حقيقت وجود در روايات بس
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نمونه، می توان به معجم الفاظ احاديث بحاراألنوار مراجعه کرد.»
[علی رضا برازش، المعجم المفهرس أللفاظ احاديث بحاراألنوار، 
ــر، وزارة الثقافة۲۹واالرشاد االسالمی، ۱۳۷۳  ــة الطباعة والنش موسس

ش، ج۲۸، ص ۲۱۱۵۴.]
ــناختی، بسيار مغتم و در  ــان به اين نکته زبان ش البته تنبه ايش

خور توجه است.
ــط منحصر به اين جمله  ــکال وارد برذيل دعا فق : اش ــا، اوالً ام 

نيست.
ــوده بلکه همان طور که  ــکال نب ثانيًا: فقط لفظ وجود مورد اش
ــاير  ــود که با س ــت، عبارات متعددی در اين ذيل يافت می ش گذش
ــبک و لفظ  ــالم از جهت س ــه و کلمات معصومين عليهم الس ادعي
ــان بقيه موارد را هم بررسى  همخوانی ندارد.چقدر خوب بود كه ايش
ــراى همخوانى آن فقرات بيابد  ــاهدى ب مى كرد كه آيا مى تواند ش

يا نه.
ــنده محترم در بخش ديگری از مقاله به بررسی سازگاری  نويس
ــه و روايات معصومين می  ــمت از دعا با آيات قرآن و ادعي اين قس
ــاب اين ذيل محلّ  پردازد که بر فرض تماميت اين تطبيق، باز انتس
ــن کلمات از  ــت، اثبات صدور اي ــت؛ زيرا آنچه مهم اس ــه اس خدش
حضرت سيدالشهدا است، نه اين که کلمات (از هر بخش صادر شده 
ــت يا نه؛ زيرا اين بررسی را  ــد) آيا با قرآن و روايات سازگار اس باش
می توان در مورد کلمات مندرج در اشارات بوعلی و اسفار مالصدرا 
ــی و تجريد محقّق  ــيد مرتض ــاله اعتقادات صدوق و ذخيره س و رس
طوسی و ديگران هم انجام داد و در آخر به اين نتيجه رسيد که مثالً 
فالن گزاره دراين کتاب ها با قرآن و روايات سازگار است. اما در اين 

صورت آيا بايد نتيجه گرفت که اينها صادر از معصوم است؟!

پی نوشت ها:
۱. از حضرات حجج اسالم، آقايان: رضا مختاری و محسن صادقی که در تدوين اين مقاله 

مساعدت بسيار کردند و اصل نگارش آن به پيشنهاد ايشان بوده، صميمانه سپاسگزارم.
۲.ج۹۵، چاپ بيروت، ص ۲۱۳

۳. البلد االمين، ص ۲۵۱، بحار األنوار، ج۹۵ ، ص۲۱۴
ــه آمده، معلوم نيست در نسخ بحار بوده، يا مصحح  ۴. در طبع جديد، «ذيل»، داخل کروش

آن افزوده است!
۵. بحار األنوار، ج۹۵، ص ۲۲۷

۶. مولوی نامه، ج۲، ص هجده، حاشيه.
۷. کشف الظنون، ج۱، ص ۶۷۵

ــهرت خاندان ابن  ــت که: «ش ــالمی، ج۴، ص۳۰۷ آمده اس ۸. در دائرة المعارف بزرگ اس
عطاءاهللا در اسکندريه، به سبب فقهای مالکی آن بوده است.» البد ترديد مدرس به خاطر 

اين است که نام ابن عطاءاهللا درطبقات شافعيه سبکی آمده است.
ــت که مرحوم مدرس ترجمه کرده. بنابراين، مراد از االحياء در کالم  ــت همين اس ۹. درس
ــت نه مقاصد زندگان، همانطور که مرحوم طهرانی  ــتاد ابن عطاء مقاصد احياء العلوم اس اس

در «اهللا شناسی»، ج۱، ص ۲۵۱ ترجمه کرده است.
۱۰. ريحانة األدب، ج۶، ص۸۸

۱۱.دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج۴، ص۳۰۷
۱۲. خانم حفيظی، مناجات را تأليفی غير از حکم عطائيه می داند. ايشان می گويد: المناجاة 
اإللهيه، مناجات عرفانی ابن عطاءاهللا است که با توجه به مشابهت شيوه نگارش آن، با نثر 
حکم، احتمال می رود که در زمان تأليف حکم يا درهمان دوران نوشته شده باشد. بعضی 
ــرح اين کتاب نيز پرداخته اند. مناجات بارها به ضميمه حکم و تاج  ــارحان حکم به ش از ش

العروس به چاپ رسيده است. دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج۴، ص۳۱۱
ــهدا نقل نشده. به نظر می  ــيد الش ۱۳. البته در مصباح الزائر چاپ آل البيت، دعای عرفه س
رسد نسخ معتمده آنها اين دعا را نداشته، اما از نقل کفعمی و مجلسی فهميده می شود در 
ــين علی محفوظ، احتمال داده اند که شايد مصباح  ــخ آنها بوده است. بعضی مانند حس نس
الزائر دو تحرير داشته است. البته چند نسخه خطی مربوط به قرن ۱۱ ه. هم که مالحظه 
ــد، دعای عرفه سيد الشهداء را نقل نکرده بود، مثل نسخه کتابخانه مرعشی  دو نسخه  ش
از مجموعه ارموی. واهللا اعلم. نک: حسين علی محفوظ در ادب الدعا، مجله البالغ، ۱، ۶، 

۱۳۸۶ ص ۸۶- ۵۶ و اتان گلبرگ کتابخانه ابن طاووس، ص ۸۳
ــد نسخه ای ک به  ــتان قدس رضوی معلوم ش ــخ خطی کتابخانه آس ۱۴. با مراجعه به نس
تاريخ ۹۵۷ ه. ق. نوشته شده، اين ذيل را ندارد (آقای قيومی در مقدمه اقبال، ج۱، ص۲۱ 
ــت.) اما در بقيه نسخ ذيل موجود است که به  ــد: اين نسخه اقدم نسخ موجود اس می نويس
فاصله (۱۰۶۵ تا ۱۰۷۶) نوشته شده اند و محتمل است از روی هم نوشته شده باشند و در 

دو نسخه بی تاريخ هم ذيل موجود بود. 
در نسخ کتابخانه آيةاهللا مرعشی هم ذيل موجود بود. 

۱۵. اصوال از مباحث بسيار مهم در بررسی نسبت کلمات به هر کس روش سبک شناسی 
ــتفاده از کلمات و سبک نگارش و گفتار آن آورده است، چون می  ــت، يعنی دقت در اس اس
ــبک خاصی تکلّم کرده و از لغات خاصی  ــر دوره و زمانی مردم آن زمان به س ــم  در ه داني
استفاده می کرده اند؛ به خصوص نسبت به کلمات پيامبر خدا صلی اهللا عليه و آله  و ائمه 
ــبک منحصر به خود دارد و حتی لغت مستعمل در  ــان س ــالم که کلماتش اطهار عليهم الس
ــته و از بسياری از لغات استفاده شده در دوره های بعد،  زمان آنها هم محدوده خاصی داش

درآن زمان اثری نيست.
۱۶. «اهللا شناسی»، ج۱، صص ۲۷۳- ۲۷۱

۱۷. همان مدرک، ص ۲۶۸
۱۸. «اهللا شناسی»، ج۱، صص ۲۷۱-۲۷۳

ــن شعرانی در مقدمه فيض الدموع می نويسد: اما عبارات دعا در  ۱۹. مرحوم ميرزا ابوالحس
ــت و  ــخ اقبال که ما ديده ايم متفق نيس اقبال و بلداألمين با يکديگر اختالف دارد بلکه نس
از آن نبايد عجب داشت، چون هرگز عنايت روات به حفظ الفاظ حديث به اندازه عنايت به 

حفظ قرآن نبوده است. در پاورقی ترجمه ذيل دعا می نويسد:
اين زيادتی در بلداألمين نيست و ظاهرًا کفعمی هم از سيد بن طاووس نقل کرده و راوی 
ــتند که اصل دعا را نقل کرده اند. در کتابخانه آستانه مقدسه  ــير اسدی هس ــر و بش آن بش
ــادت و کفعمی آن را نقل نکرده.  ــخه قديمی و معتبر از اقبال ديدم با اين زي ــویu نس رض
ــايد برای آن که در نسخه وی اين زيادت نبوده و من خود بعض نسخ اقبال را ديدم که  ش
ــقط بسيار داشت... از جمله اين زيادت. باری، از جهت معنی ضعفی در آن مشاهده نمی  س
گردد و از جهت لفظ و بالغت نيز اگر چند کلمه بدان جزالت نباشد که در اول دعا هست، 
احتمال اختالف نسخه و تصرف سهوی روات بعيد نمی نمايد چنانکه در اول دعا هم تغيير 

و زياده و نقصان و اختالف ميان نسخ اقبال و بلداآلمين موجود است. 
ــرح فرازهايی از دعای عرفه، ص  ــماره ۴۲ مقاله نيم نگاهی به ش ۲۰. مجله ميقات حج ش

۱۸۴
۲۱. فصلنامه علوم حديث،س۱، ش۱ پاييز ۷۵، ص۱۲۷

۲۲. همان، ص ۱۳۰
۲۳. همان، ص۱۳۱
۲۴. همان، ص۱۳۲
۲۵. همان، ص ۱۳۷

۲۶. علوم حديث، س۱، ش۱، ص۱۴۵
۲۷. مجله مشکوة، ش۸۲ ، ص۴۸، بهار ۸۳

۲۸. مجله مشکوة، ش ۸۲ ، ص ۴۹
۲۹. مشکوة، ش ۸۲ ، ص ۴۹
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سيدمحمدهادى گرامى

مقاله
3

اثـرى كمتــر شـناخته شــده از مولـى محمدطاهـر قمـى
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اشاره
مولی «محمدطاهرقمی» از علمای سده ۱۱ هجری، شخصيتی است 
ــفی- عرفانی كه با نوشتن كتاب  ــه های فلس ــنا برای منتقدان انديش آش
ــناخته  ــت. وی كتاب كمتر ش «تحفة االخيار» نام خود را جاويد كرده اس
شده ای با نام «حكمة العارفين فی دفع شبه المخالفين من المتفلسفين و 
ــده و هنوز به  المتصوفين»۲ دارد كه به رغم اهميتش بدان كمتر توجه ش
زيور طبع آراسته نشده است. اين اثر از دو جهت بسيار حائز اهميت است: 
ــفه به ويژه حكمت متعاليه  ــتر محتوای آن در نقد فلس ــت آنكه بيش نخس
ــت كه به جز دو سده اخير غالب آثار عصر صفوی  ــت، اين در حالی اس اس
ــت؛ دوم اينكه در اين اثر صبغه  ــا به نقد عرفان و تصوف پرداخته اس تنه
ــت و می تواند به عنوان  ــی اس ی وجود دارد كه درخور بررس كالمی خاصّ
ــه كالم معارفی می كند،  ــه نگارنده از آن تعبير ب ــه ای از كالمی ك نمون
ــتار نيم نگاهی به زندگی مولی  ــود. اين نوش ــده ۱۱ هجری تلقّی ش در س

محمدطاهر و اين اثرِ درخورِ ستايش دارد.         
1. مقدمه

ــتار به معرفی كتاب حكمة العارفين مولی محمد طاهر قمی   اين نوش
خواهد پرداخت و در اين مسير ناگزير نيم نگاهی به زندگی و عصر مؤلف 
نيز خواهد داشت. نگارنده مقاله از شيوه كالمی مرحوم مولی محمد طاهر 
ــايد روا باشد از آن  قمی با عنوان كالم معارفی ياد می كند، تعبيری كه ش
ــتفاده  برای توصيف رويكرد كالمی جريان تفكيك در عصر حاضر نيز اس
كرد. آنچه كه از آن به عنوان كالم معارفی ياد شد تالشی است در جهت 
ــيعه. اين كالم بيشتر از آنكه به دفاع از  ــنّتی ش تكميل و تهذيب كالم س
ــردازد برای تهذيب و  ــيعه در برابر بيگانگان بپ ــم اعتقادی خارجی ش حري

تكميل عناصر داخلی اين حريم تالش می كند.۳
ــی محمدطاهر قمی  ــخصيت مرحوم مول ــون درباره زندگی و ش تاكن
ــوم محدث ارموی  ــايد مقدمه مرح ــت. ش ــده اس كارهای اندكی انجام ش
ــه به همت همو  ــی از آثار مولی طاهر ك ــاله فارس ــش رس بر مجموعه ش
ــت جزو نخستين گام ها در اين زمينه باشد. هچنين مقدمه  چاپ شده اس
ــخصيت مولی  ــفينة النجاة در زمينه معرفی آثار و ش ای كه برای كتاب س
ــت گام مهمی در اين جهت است.۴ محمدرضا  ــده اس محمدطاهر تهيه ش
ــال  ــده به س ــماره های ۱۹ و ۲۰ مجله نامه قم چاپ ش مبلّغی نيز در ش
ــرح احوال و آثار مولی محمدطاهر پرداخته است. ناگفته نماند  ۱۳۸۱ به ش
كه گرچه درخصوص معرفی شخصيت و برخی آثار مولی محمدطاهر گام 
ــته شده است اما تاكنون حكمة العارفين نه تنها طبع  های كوچكی برداش
ــتايش نيز محروم  ــت بلكه از يك بررسی و شناسايی درخور س ــده اس نش

مانده است.
2. مؤلف كتاب

ــيرازی قمی از علمای نامدار شيعه  ــين ش محمد طاهر بن محمد حس
ــت. او در شيراز متولد شد و  ــته اس ــت كه در قرن ۱۱ هجری می زيس اس
ــفر كرد سپس در  ــرف س برای تحصيل علوم دينی در جوانی به نجف  اش
سال ۱۰۴۸ ق عراق را به قصد قم ترك گفت و در شهر مقدس قم ساكن 
ــت، وی همچنين مانند ساير  ــد.در فقه ،حديث و كالم يد طواليی داش ش

زندگينامه
ــيدمحمدهادی گرامی در سال ۱۳۶۱ شمسی در  س
ــود در زمينه دروس  ــد. وی مطالعات خ تهران متولد ش
ــی را از دوران  ــخ خطی و كتابشناس حوزوی، عربی، نس
ــگاه ادامه داد. وی دانش  ــتان آغاز كرد و در دانش دبيرس
آموخته كارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث از دانشگاه 
ــال حاضر زمينه  ــت؛ در ح ــالم اس امام صادق عليه الس
اصلی مطالعات وی تاريخ متقدم اماميه است و از رساله 
ــد خود در زمينه ديدگاه متقدمان اماميه درخصوص  ارش
ــيرتحول تلقّی آنان از اين مفهوم، دفاع  مفهوم غلو و س
كرده است. زمينه فرعی مطالعات وی پژوهش در زمينه 
مكتب معارفی خراسان، نسخه های خطی و كتابشناسی 

است. 
ــی تأليف  ــگر چند مقاله پژوهش تاكنون اين پژوهش
كرده است كه از آن جمله است: «مناهج البيان، تالشی 
برای پايه گذاری مكتب تفسيری حوزه خراسان»، (مجله 
پژوهشنامه قرآن وحديث)، ش۶؛ «اصطالح اخباری در 
ــث پژوهی،) ش ۳.  ــير تحول مفهومی»، (مجله حدي س
ــرح  ــيعی در ش همچنين مقاله های «كهن ترين اثر ش
دعای سمات و مؤلف آن» و «سير تحول خوانش تفسير 
ــده نخست هجری» به زودی در مجله  به رأی در ۵ س

های شيعه شناسی و پژوهش دينی چاپ خواهند شد.
ــی در زمينه تصحيح و تحقيق و ترجمه برخی  گرام
ــت: تواتر  ــت كه از آن جمله اس كتب نيز فعال بوده اس
ــال  ــالميه، س ــيخ حر عاملی، دارالكتب اإلس القرآن، ش
ــتين (ترجمه كتاب آيات بينات  ۱۳۸۴؛ خواب های راس
ــيخ محمدتقی شوشتری)،  فی حقية بعض المنامات از ش
ــاله تذكره ثمر نائينی،  ــالمية، ۱۳۸۵؛ رس دارالكتب اإلس
ــی، تصحيح  ــين طباطبائی نائين ــيد حس تأليف ميرزا س
ــيدمحمدهادی گرامی و سعيد انواری، مركز پژوهش  س

های كتابخانه مجلس شورای اسالمی، ۱۳۸۸.
ــی وی نيز از  ــای تأليف ــی از كتاب ه ــن برخ عناوي
ــارات شبر، ۱۳۸۲؛  ــت: ارزاق المؤمنين،انتش اين قرار اس
ــت به زبان  مبادیء فكرة الرجعة عند اإلمامية(كتابی اس
ــه در باب رجعت را بر  ــی كه اجمال اعتقادات امامي عرب
ــای مهمترين نصوص آن با فصل بندی جالبی ارائه  مبن

می كند)، انتشارات شبر،۱۳۸۷ .
ــغول نوشتن كتابی است كه  در حال حاضر وی مش
ــدم اماميه در برابر  ــی از تاريخ متق ــوری جامع در آن تئ
ــت.  ــده اس ــان ارائه ش ــوری پردازی های خاورشناس تئ
ــح كتاب "حكمة  ــغول تصحي ــن در كنار آن مش همچني
العارفين" مولی محمد طاهر قمی و "صفوة الصفات" شيخ 

ابراهيم كفعمی است. 
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علمای عهد خويش خالی از قريحه های شعری و ادبی نبود و  ابيات 
ــاكن  ــت. پس از اينكه در قم س زيادی از او به يادگار باقی مانده اس
شد شاه سليمان صفوی منصب قاضی القضاة اين شهر را به وی داد 
و او را امام جمعه شهر قم كرد. مولی محمد طاهر تا سال ۱۱۰۰ ق 

كه درگذشت اين منصب را در اختيار داشت.۵
ــيخ نور الدين اخباری و مولی محسن فيض  شيخ حرعاملی ،ش
كاشانی از او اجازه روايت دريافت كرده اند.۶همچنين عالمه مجلسی 

در سال ۱۰۸۶ ق از او اجازه روايت دريافت كرده است.۷
ــتوده اند و از  ــال های متمادی علمای اماميه اورا س درطول س
ــيخ حر عاملی او را عالم محقق و فقيه  جايگاه او تقدير كرده اند. ش
ــی از او به عنوان عالم ورع اجلّ ياد می  محدث ناميده است.۸مجلس
ــاهير فضالی عصر خويش  ــاض العلماء او را از مش كند۹صاحب ري
می داند.۱۰عالمه امينی او را از يگانه عالمان در عصر خود دانسته و 
تصريح می كند كه وی درفقه، فلسفه، حديث، ادبيات و شعر مهارت 
ــته است.۱۱محدث نوری نيز از وی با عنوان عين الطائفه و وجه  داش

الطائفه ياد كرده است.۱۲
3. مشهورترين تأليفات مولى محمد طاهر

از وی آثار زيادی برجای مانده است كه تعداد آنها بالغ بر ۵۰ اثر 
است۱۳ ولی مهمترين آثار او كه در دست است از اين قرار است:

ــيخ طوسی است و  ــالم: شرح تهذيب االحكام ش ۱.حجة االس
ــه البته گاهی از آن با  ــه مفيدی در اصول فقه و كالم دارد ك مقدم
عنوان شرح تهذيب االحكام ياد می شود كه همين كتاب است.۱۴

ــت در نقد  ــبه المخالفين: كتابی اس ۲.حكمة العارفين فی رد ش
افكار فالسفه و صوفيه۱۵ كه نسخه های خوبی از آن در دست است 

ولی تاكنون به طبع نرسيده است. 
ــالم: وی در اين  ــن فی فضائل اميرالمؤمنين عليه الس ۳.االربعي
ــت و فاتحه ای  ــاب ۴۰ دليل برای اثبات امامت فراهم آورده اس كت
ــرای امامت  ــنّت ب ــاب در خصوص اخباری كه اهل س ــاز كت در آغ

ــت۱۶ اين كتاب  ــالم نقل كرده اند آورده اس ــن عليه الس اميرالمؤمني
ــت چرا ميزرا عبداهللا  ــده و در دست است اما مشخص نيس چاپ ش
ــته  افندی اين كتاب را درباره جبر و تفويض و امر بين االمرين دانس

است.۱۷
ــس االبرار:  ــرح مون ــرار فی ش ــف االس ــة االخيار وكش ۴.تحف
ــت كه مؤلف در مدح  ــی اس مونس االبرار قصيده ای به زبان فارس

اميرالمؤمنين عليه السالم و رد صوفيه سروده است.۱۸
ــت در اخالق و اعتقادات كه توسط  ــفينة النجاة: كتابی اس ۵.س
ــيده است و مقدمه خوبی درباره  ــارات نيك معارف به چاپ رس انتش

مولی محمدطاهر قمی به ويژه احصاء دقيق آثار وی دارد.
4.عصر مؤلف

ــرن ۱۱ هجری يكی از   ــد طاهر قمی در ق ــوم مولی محم مرح
قرون متأخر هجری می زيسته است و هم عصر با عالمانی همچون 

ريشـه هاى مخالفـت شـديد علمـا در برابر 
متصوفه را بايد در وضعيّت تصوف اين دوره 
جستجو كرد. رسـوخ دعويهاى فريبكارانه ، 
انحطاط اخالقى در ميـان صوفيان، عقايدى 
چـون تسـاوى اديان، حلـول، مـدح ابليس 
و امثال اينها سـبب سـوءظن متشـرعان به 
صوفيان مى شـد. البته يكسـونگرى خواهد 
بود كه صرفا كاسـتى ها و لغزشهاى صوفيان 
را عامل مخالفت فقيهان با اين گروه بدانيم. 
دليـل عمده اين ضديـت، داعيه هايى بود كه 
صوفيـان دربـاب واليـت و مقـام اقطـاب و 
مشايخشان داشتند و به اين اختالفات دامن 

مى زد.
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حرعاملی،فيض كاشانی و مجلسی رحمهم اهللا بوده است.
ــاير علوم  ــفه و س ــکوفايی علم حديث، فلس  اين عصر دوره ش
شيعی محسوب می شود و عالمان زيادی در مدارس اصفهان، قم و 

مشهد درآن دوره پرورش يافتند.
حکومت صفوی که سرآغازش با نام شيخ صفی االدين اردبيلی 
ــماعيل صفوی آن را تأسيس كرد در  ــاه اس ــت و ش پيوند خورده اس
ــيخ صفی الدين  ــان برخوردار بود؛ ش ــدا از حمايت خاص صوفي ابت
ــخصيت های نامی تاريخ ايران بود كه ابتدا  اردبيلی (د۷۳۵هـ) از ش
ــاگرد فردی به نام شيخ زاهد گيالنی(د۷۰۰ق)  در گيالن مريد و ش
ــم زاهديه را راهبری می كرد –بود.۱۹ سپس به  - كه طريقتی به اس
ــت و تعداد زيادی مريد در  ــدی نشس آذربايجان آمد و بر تخت مرش

اطراف خود جمع كرد.
ــرآغاز حكومت صفويه با نقش پررنگ و حمايت همه  گرچه س
جانبه صوفيه پيوند خورده است اما پس از مدتی عالمان شيعی نفوذ 
ــد و اين امر منجر به كمرنگ  ــود را در دربار صفويه افزايش دادن خ
ــدن نقش صوفيان گشت و در اندک زمانی يعنی همزمان با قرن  ش
ــال ضد صوفی  ــوی به يک حکومت کام ــری حکومت صف ۱۱ هج

تبديل گشت.
ــيوه ای بسنده   دودمان صفوی، از نيروی صوفيان قزلباش به ش
ــی نيز در پرتو  ــيخ صفی، پس از قدرت ياب ــتند. اختالف ش بهره جس
ــتحاله  ــان، نظامی را که حاصل اس ــای قزلباش ــها و جانبازيه تالش
طريقت صوفيگری اردبيل از سير و سلوک به سلطنت و سياست بود، 
ــهای قزلباشان جهت دست يابی به  تثبيت کردند. اما به تدريج، کنش
قدرت و دسيسه هايشان دراين زمينه، موجبات سلب اعتماد حاکميت 
ــد که صوفيان قزلباش  ــاخت دولتمردان صفوی دريافتن را فراهم س
ــان  ــوان معارضان قدرت ظل اللهی و مزاحم منافع سياسی ش به عن
ــهايی از سوی صوفيان و با  ــتند، به ويژه که دراين دوره شورش هس
ــاوات طلبی برضد حکومت رخ می داد. اين گستاخی  داعيه های مس
ها تاب دان حد بود كه قزلباشان همسر سلطان محمد خدابنده را در 

حضور وی به قتل رساندند ولی او هيچ اقدامی نتوانست بكند.۲۰
ــديدا  ــالوه برحاکميت صفوی، گروه ديگری که با تصوف ش ع
ــيعی در  ــد. نفوذ روز افزون عالمان ش ــی کردند علما بودن مبارزه م
ــويی حاکمان در مخالفت با تصوف ،  نظام صفوی و همدلی و همس

برتشديد روند تصوف زدايی افزود. 
تقريبا عالمان شيعی به جز دوره محدودی در زمان شاه اسماعيل 
ــدند۲۱ غالبا مورد تكريم و احترام شاهان  دوم كه توسط وی طرد ش
ــاه طهماسب و شاه عباس بودند. عالمان  صفوی به ويژه در دوره ش
ــرای متوليان دين می  ــری برای دين و ب ــوف را خط آن دوره، تص

دانستند و از اين رو به مبارزه با اين فرقه پرداختند.
ــه را بايد در  ــا در برابر متصوف ــديد علم ــه های مخالفت ش ريش
وضعيت تصوف اين دوره جستجو کرد. رسوخ دعوی های فريبکارانه 
ــاوی اديان،  ــی در ميان صوفيان، عقايدی چون تس ــاط اخالق انحط
حلول، مدح ابليس و امثال اينها سبب سوءظن متشرعان به صوفيان 

می شد. البته يکسونگری خواهد بود که صرفا کاستی ها و لغزشهای 
ــن گروه بدانيم. دليل عمده  ــان را عامل مخالفت فقيهان با اي صوفي
اين ضديت، داعيه هايی بود که صوفيان درباب واليت و مقام اقطاب 
ــان داشتند به اين اختالفات دامن می زد. باری حاصل و  و مشايخش
پيامد اين ستيزها، هجرت شمار فراوانی از صوفيان به هند همچنين 

رکود و خمودگی ادبيات در قلمرو عرفان بود.۲۲

از سوی ديگر جريان تصوف نيز كامال دست بسته نبود و تالش 
كرد با ايجاد تفرقه بين علما و نسبت دادن گرايشهای صوفی گری 
ــود معرفی كند. در  ــتان خ ــيعی آنان را همداس به برخی  علمای ش
ــه و درگيری اش  ــتان همراهی او با صوفي ــی اول داس مورد مجلس
ــت. مولی محمد  ــا مولی محمد طاهر قمی يكی از اين نمونه هاس ب
ــت و منصب امام جمعه  ــکنا داش طاهر که حدود نيم قرن در قم س
شهر را در دست داشت به راحتی توانست تفکر ضد عرفان و فلسفه 
ــيخ آقا بزرگ تهرانی تفصيل ماجرا را نقل  ــترش دهد. ش خود را گس
ــان داده است كه برخی تهمت ها به مجلسی اول درباره  كرده و نش
ــی دوم در رساله اعتقادات و  صوفی گری با توجه به اظهارات مجلس
ــت.۲۳ داستان كدورتی كه ميان مولی  برخی قرائن ديگر دروغين اس
ــده بود نمونه ای از اين  ــانی پيش آم محمدطاهر قمی و فيض كاش
پديده است؛ مولی طاهر فيض را به دليل افكار فلسفی و عرفانی اش 

به فساد عقيده متهم كرده بود اما بعد پشيمان شد.۲۴
ــتيم تالش های صوفيانه ای  ــاهد آن هس پديده ديگری كه ش
ــدودی از عالمان جبهه فقهاء و  ــت كه نه جبهه تصوف، بلكه مع اس
ــرعه كه در اكثريت قرار داشتند خواسته يا ناخواسته آن را رقم  متش
ــيعی خود پايمردی  زده اند. برخی از اين عالمان با اينكه در عقايد ش
ــی از تعاليم تصوف  ــاری خلق كردند كه رگه هاي ــی كردند، اما  آث م
ــات را از منظر  ــايد نتوان اين تعليم ــم می خورد، ش ــا به چش در آنه
ــت ولی خواه ناخواه افكار عمومی را به معارف  دينی نامشروع دانس
ــاخت و انتساب نويسنده آن به تصوف نتيجه  صوفيه رهنمون می س
اجتناب ناپذير آن بود. برخی کتاب های فيض مثل "کلمات مکنونه" 
ــالت وی در كتاب "الوافی"  از  ــات مخزونه" و يا برخی تاوي يا "کلم
ــت كه می تواند زمينه را برای اتهام وی به تصوف  نمونه آثاری اس
فراهم كند چرا كه محتوای برخی از اين آثار ناخودآگاه افكار عمومی 

سـيد نعمت اهللا بن عبداهللا موسوى جزائرى 
از شـاگردان برجسـته عالمه مجلسـى پس 
از اينكه مشـغول بـه تأليف كتـاب "مقامات 
النجاة" درباره اسـماى حسـناى الهى شـد، 
مجلسـى در نيمه هـاى كار او را از ادامه كار 
نهى كرد چرا كه شامل برخى مطالبى بود كه 

از نظر استاد صوفى مآبانه بود.
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ــير "مواهب عليه"  ــوق می دهد. تفس ــوی معارف صوفيه س را به س
مالحسين کاشفی سبزواری صاحب "روضة الشهداء"نيز در اين گروه 

می گنجد.
سيد نعمت اهللا بن عبداهللا موسوی جزائری از شاگردان برجسته 
عالمه مجلسی پس از اينکه مشغول به تأليف کتاب "مقامات النجاة" 
ــد، مجلسی در نيمه های کار او رااز  ــمای حسنای الهی ش درباره اس
ادامه کار نهی کرد چرا که شامل برخی مطالبی بود که از نظر استاد 

صوفی مآبانه بود.۲۵
ــتيزی بود اما از آن  ــه جريان غالب در اين دوره، صوفی س گرچ
ــفی علی رغم قرار گرفتن در اقليت بسيار  ــو جريان عرفانی- فلس س
ــی در جامعه ای ايجاد  ــك موج فرهنگ ــد؛ هنگامی كه ي تقويت ش
ــی در جامعه دو واکنش  ــود عناصر مخالف اين جريان فرهنگ می ش
ــن عناصر مخالف در  ــان می دهند، گروهی از اي کامال متفاوت نش
ــتان آن می  ــتای اين جريان فرهنگی قرار می گيرند و همداس راس
ــت می كنند تا اين موج  ــوند و گروه ديگری آن قدر خود را تقوي ش
آنها را نابود نسازد. ماجرای اين دوره نيز از اين قاعده مستنثنی نبود، 
فرهنگ غالب صوفی ستيزی و مخالفت با تفلسف و تصوف بود اما 
ــاس حقيقت فوق گرچه اكثريت با اين جريان همراه شدند اما  بر اس
گروه های مخالف قبلی تقويت شده و بعضا جريان های جديدی به 

وجود آوردند كه بسيار قوی تر از قبل بودند.
با اين زمينه بود كه در اين دوره بنيان فلسفه ای که حدود ۴۰۰ 
سال است در عمق فرهنگ و دينداری تشيع ايرانی نفوذ کرده است 
بنا نهاده شد. اين پديده فرهنگی  ناشی از تقويت عناصر مخالف در 

مواجهه با يك موج جديد است.
ــديدی با فلسفه اش بود  ــاهد مخالفت های ش مالصدرا كه ش
ــفه وی نيز محدود نماند و شخصيت او را هم هدف  كه البته به فلس
ــفه خاص خويش را پی  ــرار داد در چنين دوره ای بنيان های فلس ق

ريزی كرد.
وی تالشش را برای پااليش و اسالمی كردن اين فلسفه بيش 
از هم سلكان گذشته اش به كار گرفت و فراورده های تالش فكری 
ــی ارائه كرد كه  ــام نهاد. صدر المتالهين مكتب ــود را علوم الهی ن خ
درعين اينكه بر اساس ادعای خودش نه فلسفه بود و نه عرفان و نه 

كالم۲۶ ولی در عمل چيزی شد كه وام دار تمام آنها بود. 
۵. نگاهی به كتاب حكمة العارفين

ــاب از ان رو كه تأليف يکی از محدثان و فقهای اماميه  اين كت
در قرن ۱۱ هجری است می تواند منبع خوبی برای بررسی وضعيت 
فرهنگی و اعتقادی آن دوره باشد. مضمون اين کتاب تالشی برای 
پيراستن معارف اهل بيت عليهم السالم از فلسفه و عرفان محسوب 
می شود. از اين رو درخور بررسی است و به نظر می رسد نسبت به 
نمونه های مشابه آن در دوره مؤلف از ويژگی قوت برخوردار باشد.

ــاظ مالك های تحقيق و تصحيح  ــم ترين نکاتی که  از لح مه
اين كتاب را مهم جلوه می دهد از اين قرار است:

ــی از عالمان بزرگ عصر صفوی  ــه العارفين تاليف يک ۱. حكم

ــاد موج فرهنگی پيرايش  ــت که تأليف آن نقش پررنگی در ايج اس
دين از گرايش های فلسفی و عرفانی داشته است.

ــينه کتبی که به مخالفت با فلسفه و عرفان پرداخته اند  ۲. بيش
به بحث عرفان پرداخته واز فلسفه يا  كمتر گفتگو كرده و يا  اصال 
گفتگو نكرده اند به طوری که يافتن کتبی که مستقال در رد فلسفه 
ــت. اما کتاب حکمه العارفين به  ــته شده باشد بسيار دشوار اس نگاش
ــفه پرداخته است و حدودًا ۴/۵ حجم کتاب  ل به نقد فلس طور مفصّ
ــه وحدت وجود  ــان از منظر اعتقاد ب ــفه و۱/۵ آن نقد عرف نقد فلس

است.

۳. شيوه نقد اين کتاب تنها مستند بر تضاد نمايی مطالب فلسفی 
ــياری از موارد مؤلف وارد بحث  ــت بلکه در بس با معارف روايی نيس
ــفی عميقی شده و با خود مبانی فلسفی دستاوردهای فلسفی را  فلس

در محلّ ترديد قرار داده است.
۴. اين اثر تنها به نقد معارف فلسفی-عرفانی اکتفا نکرده است 
بلکه در هر مورد به طور واضح و روشن تالش كرده اعتقاد صحيح 
را در آن زمينه به شكلی كه متخذ از كتاب و سنّت باشد ارائه كند.

ــت حاوی  ــاب در عين اينکه يک کتاب اعتقادی اس ۵. اين کت
مطالب تفصيلی در برخی موضوعات ديگر است. دراين کتاب بحث 
ــده و يا مقدمه  ــای فقهی تفصيلی درباره معنای عدالت مطرح ش ه
ــالم بر  ــك به اهل بيت عليهم الس ــی در اثبات وجوب تمس ل مفصّ

اساس منابع اهل سنت در آن فراهم آمده است.
ــت ولی نه در قالب  ــی کتاب بحث های كالمی اس صبغه اصل
ــه از آن تعبير به  ــه ای بلكه در قالب كالمی ك ــهور خواج كالم مش
كالم معارفی شد و بيش از آنكه به دفاع از آموزه های تشيع در برابر 
غير شيعه بپردازد سعی می كند آموزه های داخلی اين مذهب را كه 

با پيرايه های فلسفی-عرفانی آميخته است خالص كند.
۶. اشاره ای به محتوای کتاب

مؤلف کتاب يک متکلم، فقيه و محدث شيعی است که تقريرات 
وی حاكی از مهارت وی در فلسفه است، شايد اگر وی فلسفه را در 
ــتقلّی هم در  ــت حتما اثر مس زمره علوم بی فايده و ضالّه نمی دانس
ــت اگر بگوئيم كه  اين زمينه می آفريد. در اين عين حال گزافه نيس
می توان براساس همين كتاب ديدگاه های فلسفی وی را بازسازی 

اين كتاب از ان رو كه تأليف يكى از محدثان 
و فقهـاى اماميـه در قرن 11 هجرى اسـت 
مى تواند منبع خوبى براى بررسـى وضعيّت 
فرهنگى و اعتقادى آن دوره باشـد. مضمون 
ايـن كتاب تالشـى بـراى پيراسـتن معارف 
اهل بيت عليهم السـالم از فلسـفه و عرفان 

محسوب مى شود.
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كرد.
وی دراين کتاب نقش يک متکلم را دارد، ولی کالم او با کالم 
ــروح کالمی آن متفاوت است،  خواجه ای قرن هفت در تجريد و ش
ــفی با تکيه بر  ــه ابطال مضامين فلس ــعی می کند ب مولی طاهر س
مطالب روايات به طور مستقيم بپردازد. در شيوه های کالمی قرن۷ 
و پس از آن پايبندی به تمهيدات عقلی و استداللی بسيار زياد است 
ــالم در اين  ــگاه او به آموزه های اهل بيت عليهم الس ــيوه ن ولی ش

كتاب رنگ و بوی متفاوتی دارد.
مولی محمد طاهر همان طور که در مقدمه کتاب ذکر می کند 
ــته است که مطالب فلسفی، بسياری از پيروان  در دوره ای قرار داش
اهل بيت عليهم السالم را در دام خود گرفتار کرده بوده است. مؤلف 

درباره هدف تاليف کتاب چنين می گويد:
ــمت باطل  «پس از اينکه ديدم مردم حق را کنار نهاده و به س
ــت وانهاده، به زائل شدنی روی  تمايل يافته اند و آنچه را ماندنی اس
ــت می دارند  ــته اند را دوس آورده اند و آنچه که با وهم و خيال نوش
ــفه ... پيروی می کنند و به خاطر آن فرقه فرقه شده  و از آراء فالس
رين مثل فارابی و ابن سينا و امثال  اندو ديدم كه برخی مذهب متأخّ
ــطو و امثال آنها  آنها را برمی گزينند وبرخی مذهب افالطون و ارس
ــان گمراه را برمی گزينند و برخی مذهب صوفيان را پيروی  از يوناني
کنند و برخی ديگر از آثارمتکلّمين بدعت گذار بهره جويند اين کتاب 
را برای بيان لغزشها و اشتباه آنان در مسائل دينی تاليف كردم و آن 

را حكمة العارفين فی دفع شبه المخالفين ناميدم».۲۷
ــت كه  ــت نامی اس ــه در اين ميان جالب توجه اس ــا آنچه ك ام
ــت. در گام اول به  مولی محمد طاهر برای كتابش انتخاب كرده اس
ــة العارفين" را يكی از مدافعان  ــد كتابی با عنوان "حكم نظر می رس
ــد در حالی كه چنين نيست.  ــخت عرفان و فلسفه نگاشته باش سرس
ــی در مقدمه كتاب  ــوص علّت اين نامگذاری مؤلف تصريح درخص
ــه وی در مقدمه كتابش نقل  ــا در متن كتابش ندارد اما مطلبی ك ي
كرده نشان می دهد كه اين نامگذاری جنبه كنايه ای داشته است و 
مؤلف قصد داشته اعالم كند كه "حكمت" واقعی "معرفت امام" است 
ــند. وی در پاسخ به  ــانی اند كه از آن آگاه باش و عارفان حقيقی كس
ــش كه چگونه جايز است فلسفه را مذمت كرد در حالی كه  اين پرس
فلسفه حكمت است و فالسفه نيز حكما هستند و خداوند نيز در آيه: 
ثيرا»۲۸ حكمت را ستوده است،  يرا كَ مةَ فقد اُوتی خَ «و من يؤتَ الحكْ
به رواياتی كه در ذيل اين آيه وارد شده ،۲۹ اشاره می كند و می گويد 

كه براساس آنها حكمت معرفت امام است. او می گويد: 
فعلی هذا التّفسير، الحكمة هی معرفة اإلمام و الحكيم هو الّذی 
ــب منه المعارف الدينية، و الريب أن األئمة  عرف إمام الحق و اكتس
ــرة من العترة ائمة الحق، و معادن الحكمة، تعلّموا الحكمة من  اه الطّ

رسول اّهللا   صلى اهللا عليه و آله.
مولی طاهر قمی در اين كتاب از ديدگاه های بسياری از فالسفه 
ــت. مولی طاهر  هم عصر خود به ويژه صدرالمتألهين انتقاد كرده اس
ــدت انتقاد می  از ديدگاه صدر المتألهين در بحث حدوث عالم به ش

كند و می گويد:
ــخيفة  الس ــة  الباطل ــادات  االعتق ــن  م  إن ــم  اعل  ــم ث
ــدر ص ــو  وه ــن،  ري المتأخّ ــالء  فض ــض  بع ــول  ق ــو  ه
يرازی فی حدوث العالم، و هذه عبارته:«العالم بجميع  الدين محمد الشّ
ــبوقالوجود بعدم زمانی بمعنى  ما فيه حادث زمانی، إذ كلّ ما فيه مس
خصية إالّوقد سبق عدمها و وجودها عدمها  إن هوية من المهيات الشّ
ــبقا زمانيا، و بالجملةالشیء من األجسام و الجسمانيات المادية ـ  س
ــا ـ إالّ و هو متجدد الهوية  ــا كان أو بدن فلكيا كان أوعنصريا و نفس
 ين المغربیة»۳۰ و هذا قول مأخوذ من نصوص محيى الدــخصي والشّ

هورمخالف للدين و العقل ضرورة. األندلسی، و بطالنه فی غاية الظّ

ــدت  وی همچنين در بحث باور مالصدرا به وحدت وجود به ش
از وی انتقاد كرده و می گويد:

رين الفاضل  ــدة الوجود من المتأخّ ــم اعلم إن من القائلين بوح ث
واهد بأن الوجود  رح فی األسفار و الشّ يرازی المدعو بصدرالدين صّ الشّ
العام أمر اعتباری عقلی و لكن له أفرادحقيقية عينية و وجود الواجب 
أصل الحقيقة الوجودية و غيره من الوجودات تجلّيات وجهه وجماله 
ــى يدرك بجميع الحواس الظاهرة و  ــعة نوره و كماله و إنّه تعال و أش
ــن العرفاءعارفون باإلدراك، و غيرهم غير عارفين به. و  الباطنة و لك
ــادها اليخفى علىمن له أدنى معرفة  ــالن هذه االعتقادات و فس بط
بالدين و سنبين إن شاء اّهللا  بطالنها و فسادها.و مراده بالعرفاء القائلين 
بهذه المقاالت الباطلة الفاسدة كمحيی الدين و أمثاله من المتصوفة، 
ــت حقائق متخالفة،  ــفار:«إن أفراد مفهوم الوجود ليس قال فی األس
ــتراكها بين الموجودات كاشتراك  بل الوجودحقيقة واحدة و ليس اش
ــا إذالكلّية و  ــة كانت أو عرضية ـ بين أفراده ة ـ ذاتيــة الكلّي بيع الطّ
ــة و الوجودكما مر اليكون  ات اإلمكانيــن عوارض الماهي الجزئية م

قمـى: «پس از اينكه ديدم مردم حق را كنار 
نهاده و به سمت باطل تمايل يافته اند و آنچه 
را ماندنى است وانهاده، به زائل شدنى روى 
آورده اند و آنچه كه با وهم و خيال نوشته اند 
را دوست مى دارند و از آراء فالسفه ... پيروى 
مى كنند و به خاطر آن فرقه فرقه شده اند و 
ديـدم كه برخى مذهب متأّخرين مثل فارابى 
و ابن سـينا و امثال آنها را بر      مى گزينند 
وبرخى مذهب افالطون و ارسطو و امثال آنها 
از يونانيـان گمـراه را برمـى گزينند و برخى 
مذهب صوفيان را پيروى كنند و برخى ديگر 
از آثارمتكلّميـن بدعت گذار بهره جويند اين 
كتـاب را براى بيان لغزشـها و اشـتباه آنان 
در مسـائل دينى تاليف كـردم و آن را حكمة 

العارفين فى دفع شبه المخالفين ناميدم».
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ــا، و إنّما له التّعين بنفس هويتهاالعينية و اليحتاج إلى  ا و الجزئيكلّي
تعين آخر كما اليحتاج فی موجوديته إلىوجود آخر ألن وجوده ذاته 
ــكيك أن التّفاوت بين مراتب حقيقة واحدة و التميز  فی مبحث التّش
ــك الحقيقة،فحقيقة الوجود مما  ــن حصوالتها قد يكون بنفس تل بي
ر و الوجوب  صات و التّقدم و التّأخّ تلحقها بنفس ذاتهاالتعينات و التشخّ
ــة و التمام و النّقص البأمر زائدعليها  ة و العرضيواإلمكان والجوهري

عارض لها و تصوره يحتاج إلى ذهن ثاقب و طبع لطيف».۳۱
ــانی نيز به خاطر  مولی محمد طاهر قمی همچنين از فيض كاش
برخی تأويالتش در كتاب الوافی انتقاد كرده و به ويژه در بحث بداء 

می گويد:
ــير اآليات و األحاديث  ــم إن صاحب الوافی حيث بنى تفس اعل
ــر البداء  ــلّماتهم، فس ــفة و مس ــة و المتفلس ــد المتصوف ــى قواع عل
ــتقيم  ــليم و العقل المس بع الس ــيرا غريبايتعجب منه صاحب الطّ تفس
ــبة البداء إلى  ــی الوافی:«فإن قيل: كيف يصح نس ــذه عبارته ف و ه
ــیء أزالً و أبدا على ما هو عليه  ــع إحاطة علمه بكلّ ش ــى م اّهللا  تعال
ــيره على  ــى أن صاحب الوافی بنى تفس ــی نفس . . .»۳۲و اليخف ف
ــفة  ــفة و التّصوف و جمع بينهما مع أنّالمتصوفة ينكرون الفلس الفلس
ــى و غيرهما.  ــى و الروم ال ــن كالم الغزّ ــكار كما يظهر م ــد اإلن أش
ــرد فموافق لمذهب  ــر المج ــل بمعنى الجوه ــه بوجود العق ــا قول أم
ــفة و كذا نسبة الخلق إلى العقل، و لكن خطاب العقل و أمره  الفالس
ــن) واحد من الواحد و هو ــتلزم صدور أكثر (م باإلقبال و اإلدبار يس
ــاض  أف ــم  «ث ــه:  قول ــذا  ك و  ــم،  لقواعده ــف  مخال
ــم ث ــور  الص  ــم ث ــع  بائ الطّ  ــم ث ــه  رب ــإذن  ب ــة  الفلكي ــوس  النّف
ــفة لم يخلق العقل  ــف لضوابطهم، ألنّه بزعم الفالس المواد»۳۳مخال
،نفسا، و فلكا و قوله:«فظهر فی حقيقة  ــياء: عقالً األول إالّ ثالثة أش
ــفة و اللقواعد  كلّ منها و فعل فعلها»۳۴ ليس موافقا لمذاهب الفالس
المتصوفة القائلين بوحدة الوجود المخالف للدين ضرورة. ثم اليخفى 
أن تفسير اإلقبال بالتّوجه إلى عالم الخلق و اإلدبار بالتّوجه إلى عالم 

القدس غيرموجه، بل الموجه العكس.
صاحب حكمة العارفين گرچه بخش معتنابهی از كتاب خود را به 
ــفه اختصاص داده است ولی در جای جای كتاب خود  انتقاد از فالس
ــر محيی الدين عربی خرده می گيرد و حتی در پايان كتاب بخش  ب
ــرای نماياندن عبارات كفرآميز ابن عربی اختصاص  جداگانه ای را ب

داده است. وی در بخشی از كتاب درباره ابن عربی می گويد:
ــی الحقيقة مميت الدين  ــم ان محيی الدين الّذی هو ف ــم اعل ث
دعه و  ــهر القول بوحدة الوجودبين ضعفاء المسلمين بمكره و خُ قد ش
لبة وترويج الباطل  ــخير العوام و أشباه العوام من الطّ كان يكذب لتس
ــه رأى النّبی صلى اهللا عليه و آله فی النّوم وكان بيده كتاب  و يدعی أنّ
ــه إلى النّاس  ــوص الحكم خذه، و أخرج ب ــال له: هذا كتاب فص فق
ندقة من  ــواع الكفر و الزّ ــتمالً على أن ينتفعون به،۳۵ فصنّف كتابا مش
ــاء أخذوا العلم منه و  ــاء و أن جميع األنبياء و األولي ــه خاتم األولي أنّ
ــكاته و أنّه صاحب النّبوة العامة و أن جميع األنبياء  ــوه من مش اقتبس
ــرب  أتوه و اجتمعوا عنده لتهنّيه بختم الوالية و أنّه لم يأكل و لم يش

ــهر و كلّما وضعوا عنده المائدة تجسم اّهللا  فقال له: أتأكل  ــعة أش تس
ــمن من غير أكل و شرب. و كان من دعاويه  ــاهدنی، فكان يس وتش
الباطلة الفاسدة دعوىوحدة الوجود، فصدقه فيما ادعاه جماعة كثيرة 
ــم بكفره جماعة من األزكياء  به و حك ــفهاء و الضعفاء، و كذّ من الس

والعقالء.
بررسی محتوای كتاب نياز به پژوهش گسترده تر و دقيق تری 
ــتر با کتاب فقط عناوين بحس  ــنايی بيش دارد اما در پايان برای آش

شده در كتاب را مروری می كنيم:
مقدمه:

ــفه ميان مسلمانان و علت گسترش  فايده اول: زمان ظهور فلس
ــد بايد در معارف الهی به  ــان می ده آن؛ فايده دوم: رواياتی که نش
ــوم:روايات متواتر شيعه و سنی  ــنت مراجعه کرد؛ فايده س کتاب و س
ــاب خدا و عترت  ــد در اصول و فروع به کت ــان می دهد باي که نش
ــود گمراه نخواهد شد؛  ــت و هرکه به آنها متمسک ش ــک جس تمس

فايده چهارم:برخی کلمات غزالی در ذم فلسفه و فالسفه
متن:

ــفه برای  ــتی روش فالس ــان دادن کاس ــات صانع و نش ۱. اثب
ــال اولويت ذاتی نزد  ــی؛ راه های ابط ــات آن: بحث اولويت ذات اثب
ــدر المتألهين،  ــفه(روش مولی عبد الرزاق الهيجی، روش ص فالس
روش قوشچی، روش دوانی)؛ روش کتاب و سنت برای اثبات صانع؛ 

کاستی روش فالسفه برای اثبات توحيد خدا
۲. اختالف درباره علم خداوند و بيان اعتقاد صحيح: روش درست 
ــول متوقف نيست،  اثبات علم خداوند، اثبات نبوت براثبات علم رس
اعتقادات فالسفه درباره علم الهی، اعتقاد گروه های مختلف، اعتقاد 
ــبهات کسانی که علم خداوند به  صحيح در مورد علم خداوند، رد ش

جزئيات را رد کرده اند
۳. خدا مدرک است

۴. افعال خدا غير معلّلة باألغراض است
۵. صفات سلبی خداوند

ــات ثبوتی خداوند و بيان اينکه صفات خداوند عين ذات  ۶. صف
اوست: داليل آن؛ دليل نقلی که نشان می دهد صفات خداوند عين 

ذات اوست
۷. اراده و کراهت
۸. قضا و قدر و بداء

۹. فايده اعتقاد به بداء: کالم فيض درباره بداء
ــه خداوند و موجودات فاعل  ــفه درباره اينک ۱۰. رد اعتقاد فالس
مضطرند: بيان اعتقاد فرقه های مختلف درباره جبر و اختيار(توضيح 

مذهب امر بين االمرين، معانی مفوضه، تحقيق در معنی قدريه)
ــن و  ــی: اعتقاد صحيح در بحث حس ــح و عقل ــن و قب ۱۱. حس
ــتداللهايی  که درباره توحيد با وجود فطری  ــح؛ حكمت برخی اس قب
بودن آن آمده است؛ بيان فروع حسن و قبح عقلی(شكر منعم،حسن 

ن برای تکليف) تکليف،وجوب قدرت و تمکّ
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ــتدالل به وجوب نصب  ــده لطف: رد قاعده لطف و اس ۱۲. قاع
از راه ديگر

۱۳. احباط و تكفير: بحث گناهان کبيره؛ تحقيق معنی عدالت
۱۴. توبه: فرق بين توبه و استغفار؛ عفو

۱۵. شفاعت
۱۶. ثواب افعال عباد
۱۷. عقاب بنده مطيع
۱۸. بعث و نشور
۱۹. عذاب قبر

۲۰. بحث مجردات: داليل نقلی  که نفی وجود مجردات به جز 
خداوند می کنند؛ رد قول فالسفه دروجود عقول مجرد

۲۱. کالم درباره قاعده الواحد
۲۲. معانی احاديث عقل
۲۳. اثبات عدم تجرد روح

۲۴. وجوب و امکان و امتناع
۲۵. حدوث و قدم
۲۶. وجود و عدم

۲۷. خروج عن الحدين
۲۸. وجود ذهنی

۲۹. رابطه وجود و ماهيت
۳۰. ثبوت معدوم: شيئيت معدوم

۳۱. معنی لفظ "شیء"
ــب؛ تفاوت تعين با  ــيط و مرك ۳۲. انواع ماهيت ها: ماهيت بس

ماهيت؛ آنچه در خارج است تنها هويت شخصيه است
خاتمه:

ــل مطالبی که در آثار محيی الدين  ــدت وجود و تفصي در رد وح
آمده است.

مآخذ: 
ــن بن علی ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة،انتشارات اسماعيليان و  ۱. آقابزرگ تهرانى، محس

كتابخانه اسالميه، قم و تهران، ۱۴۰۸هـ..
۲. ابن عربى، محمد بن علی، فصوص الحكم، انتشارات الزهراء ، چاپ دوم، ۱۳۷۰ش.

۳. اسكندر بيك تركمان، تاريخ عالم آرای عباسی،تهران، نشر طلوع و سيروس،۱۳۶۴ش.
۴. افندی، عبداهللا، رياض العلماء، انتشارات كتابخانه آية اهللا مرعشی نجفی،قم،۱۴۰۱هـ.

۵. امينی،عبدالحسين،الغدير،دارالكتاب العربی،بيروت، ۱۹۷۷م.
۶. حرعاملى، محمد بن الحسن، أمل اآلمل،مكتبةاألندلس، بغداد، ۱۳۸۵هـ..  

۷. خوانساری،محمد باقر،روضات الجنات،انتشارات اسماعيليان، قم. 
ــی  ــش مهرعلی گرگانی،تهران،كتابفروش ــاض العارفين، به كوش ــت، رضاقلی، ري ۸. هداي

محمودی.
۹. سبحانى، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء،مؤسسه امام صادق (ع)، قم، ۱۴۱۸ هـ..  

ــفار العقلية  ــة فى االس ــم، الحكمة المتعالي ــن ابراهي ــد ب ــيرازی، محم ــن ش ۱۰. صدرالدي
االربعة،بيروت، دار احياء التراث،چاپ سوم، ۱۹۸۱ م.

۱۱. صدرالدين شيرازی،محمد بن ابراهيم،كتاب المشاعر،مؤسسة التاريخ
العربی،بيروت،۱۴۲۰هـ.

ــريعت با اهل طريقت در عصر صفوی،پايان  ۱۲. عليزاده بيرجندی، زهرا، رويارويی اهل ش
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد،۱۳۷۰ش.

ــان، كتابخانه امام  ــى، الوافی،اصفه ــاه مرتض ــن بن ش ــانى، محمد محس ۱۳. فيض كاش
اميرالمؤمنين علی عليه السالم، چاپ اول، ۱۴۰۶هـ.

ــير، به كوشش سيد طيب موسوی جزائری، قم، مؤسسه  ۱۴. قمی، علی بن ابراهيم، التفس
دار الكتاب،۱۴۰۴هـ.

ــماره ۳۳۰۷ كتابخانه  ــيرازی،محمدطاهر،حكمة العارفين،مجموعه خطی ش ــی ش ۱۵. قم
مجلس شورای اسالمی، رساله پنجم.

ــيدمحمدهادی،مناهج البيان تالشی برای پايه گذاری مكتب تفسيری حوزه  ۱۶. گرامی،س
خراسان،پژوهشنامه قرآن و حديث،ش۶،۱۳۸۸ش.

۱۷. مجلسی،محمد باقر،بحار االنوار،مؤسسة الوفاء، بيروت، ۱۴۰۳هـ..
ــن طارمی،  ــين درگاهی و حس ــفينة النجاة(اثر مولی محمدطاهر قمی)،حس ۱۸. مقدمه س

تهران، انتشارات نيك معارف،۱۳۷۳ش.
ــه فرهنگی مطالعاتی الزهراء،  ۱۹. مقدمه ميراث حوزه اصفهان(دفتر اول)،اصفهان، مؤسس

۱۳۸۴ش.
۲۰. نوری،حسين بن محمد تقی،خاتمة مستدرك الوسائل،مؤسسة آل البيت،قم، ۱۴۱۵هـ.

پى نوشت ها:
m.h.gerami@hotmail.com . ۱

ــتن مراحل تصحيح، تحقيق و تعليق توسط نگارنده  ــر گذاش ــت س ۲ . اين اثر در حال پش
است.  

ــج البيان،  ــت عنوان «مناه ــن نگارنده تح ــه مقاله همي ــگاه كنيد ب ــه ن ــن زمين ۳ . در اي
ــنامه قرآن و  ــان» در: پژوهش ــوزه خراس ــيری ح ــرای پايه گذاری مكتب تفس ــی ب تالش

حديث،شماره۶،ص۱۴۶.
۴ . اين كتاب توسط انتشارات نيك معارف تهران منتشر شده است.

۵ . سبحانی،موسوعة طبقات الفقهاء، ج۱۱، ص۳۳۲.
۶ .امينی،الغدير،ج۱۱،ص۳۲۰.

۷ . مجلسی،بحاراالنوار،ج۱۰۷،ص۱۲۹.
۸ . حرعاملی،امل اآلمل،ج۲،ص۲۷۷.

۹ . مجلسی،بحاراالنوار،ج۱۰۷،ص۱۲۷.
۱۰ . افندی،رياض العلماء،ج۵،ص۱۱۱.

۱۱ .امينی،الغدير،ج۱۱،ص۳۲۰.
۱۲ . نوری،خاتمه مستدرك،ج۲،ص۱۸۰.

۱۳ . در اين زمينه نگاه كنيد به: مقدمه سفينة النجاة.
۱۴ . آقابزرگ تهرانی،الذريعة،ج۶،ص۲۵۷.
۱۵ . آقابزرگ تهرانی،الذريعة،ج۱،ص۴۱۹.
۱۶ . آقابزرگ تهرانی،الذريعة،ج۳،ص۱۶۲.

۱۷ . افندی،رياض العلماء،ج۵، ص۱۱۱.
۱۸ . آقابزرگ تهرانی،الذريعة،ج۱۵،ص۲۷۸.

۱۹ . هدايت، رياض العارفين، ص ۱۰۱.
۲۰ . نگاه كنيد به: مقدمه ميراث حوزه اصفهان،دفتر اول،ص۱۶.

۲۱ . اسكندربيگ تركمان،تاريخ عالم آرای عباسی،ص۳۳۰.
ــل طريقت در عصر صفوی»،  ــريعت با اه ــك: عليزاده بيرجندی،«رويارويی اهل ش ۲۲ . ن

پايان نامه ارشد دانشگاه فردوسی،سال ۱۳۷۰.
۲۳ . آقابزرگ تهرانی،الذريعة،ج۴،ص۴۹۷.

۲۴ . خوانساری، روضات الجنّات،ج۴،ص۱۴۶.
۲۵ . آقابزرگ تهرانی،الذريعة،ج۲۲،ص۱۴.

۲۶ . صدرالدين شيرازی،كتاب المشاعر،ص۵۲.
۲۷ . گزارش درباره محتوای كتاب براساس مجموعه خطی ۳۳۰۷ كتابخانه مجلس شورای 
ــاله قرار دارد كه رساله پنجم آن كتاب  ــالمی فراهم آمده است. در اين مجموعه ۶ رس اس
ــت. همچنين در اين مقاله به علت مشخص نبودن شماره صفحه ها در  حكمة العارفين اس

نسخه خطی امكان ذكر آدرس دقيق نبود.
۲۸ . بقرة: ۲۶۹.

۲۹ .علی بن ابراهيم، تفسير القمی،ج۲،ص۱۶۱. 
۳۰ . صدرالدين شيرازی،كتاب المشاعر،ص ۱۲۰.

۳۱ . صدر الدين شيرازی، األسفار،ج۱،ص۱۲۰.
۳۲ . فيض كاشانی،الوافی،ج۱،ص۵۰۷.
۳۳ . فيض كاشانی،الوافی،ج۱،ص۵۳.

۳۴ . همو،همانجا.
۳۵ . ابن عربی،فصوص الحكم،ص۴۷.
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محمد حسين حسينيان قمى

مقاله4

بينش دينى و طرح وحى
در نگاه استاد فقيد، آيت اهللا حاج شيخ على صفايى حايرى

36

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



اشاره
ــيخ علی  ــت اهللا حاج ش ــوم آي مرح
ــوم آيت اهللا  ــی حايری فرزند مرح صفاي
ــی حايری و نوه   ــيخ عباس صفاي حاج ش
ــيخ محمد علی  آيت اهللا العظمی حاج ش
ــال يکهزار و  صفايی حايری متولد به س
سيصد و سی شمسی در شهر مقدس قم 
و متوفی به سال يکهزار و سيصد و هفتاد 

و هشت می باشد.
دروس سطح حوزه را در مدتی قريب 
به چهار سال نزد اساتيدی همچون آيات 
ــهيد محراب  اعتمادی، فاضل هرندی، ش
ــيد مهدی روحانی  آيت اهللا مدنی و آقا س
ــبحانی و نيز آيات فاضل و  و آيت اهللا س
ستوده و ميرزا حسين نوری طی نمود. در 
ــمت خارج نيز به مدت کمی از حاج  قس
ــيخ مرتضی حايری و نيز محقق داماد  ش
بهره گرفت و عمده  دروس اين قسمت 

را نزد ابوی بزرگوارش طی نمود.
ــزی قريب  ــتاد چي ــل عمر اس حاص
ــوع و مجموعه ای از  ــصت اثر مطب به ش
ــايل اسالم از  ــخنرانی ها در مورد مس س
ــه و حکومت و  ــالمی تا جامع تربيت اس
ــد.  ــالمی می باش ــت و اقتصاد اس سياس
ــالگی  ــانزده س ــن ش ــف را از س کار تالي
ــال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ با  آغاز نموده و از س
ــله مقاالتی تحت عنوان مسئوليت  سلس
ــل نو به چاپ  ــازندگی در مجله  نس و س
ــم عين- صاد شناخته شد.  رسيد و با اس
ــال ۱۳۵۶ با چاپ کتابی با  ــپس در س س
همين عنوان در دو جلد توسط انتشارات 
ــزا يافت و تا زمان  هجرت شهرتی به س
ــتاد در همين انتشارات  وفات نيز آثار اس
ــيد. ليکن با رحلت وی و  به چاپ می رس
با تاسيس موسسه  فرهنگی ليله القدر از 
ــوی شاگردان، کار تنظيم و نشر آثار با  س
ــارات ليلةالقدر ادامه يافت. عالوه بر  انتش
اين حاصل ديگر عمر استاد صفايی تعداد 
فراوان شاگردانی است که در محضر وی 

تربيت شده و رشد يافته اند. 

ــت و در رابطه با اين رجعت،  ــت به معارف اصيل وحى اس صحبت از بازگش
ــاهد هستيم؛ و  ــنفكرى هاى داغ ترى را ش ــنويم و روش جمله هايى انقالبى مى ش
ــن قصه با تمام  ــعار و ادعا و ...، كه اي ــاس و ش ــم متن هايى پر از احس مى خواني

هياهويش زياد هم جديد نيست. 
ما مى شنويم كه بايد به دامن وحى بازگشت و باز مى شنويم كه در اين رجعت 
ــالم بهره گرفت؛ كه از غير اين در راهى  ــا بايد از هدايت اهل بيت عليهم الس تنه
نيست و در غير اين خانه متاعى نيست. همانطور كه پيشترها شنيديم از بازگشت 
ــت هاى مكررمان بهره اى نياورديم و همان  به قرآن و همانطور كه در اين بازگش

شد كه باز از بازگشت هايمان سرافكندانه بازگشتيم.
يكى با مونتاژ فلسفه هاى بيگانه در فكر بارورى بنيادهاى معرفتى دين است 
و آن يكى با شهود عرفانش و ديگرى هم شايد با تركيب اين همه. تازه آن دورها 
هم كه ديگر با كشفيات علم و با اتكا به روش تجربى از خير اين همه گذشته اند. 

حال در اين ميانه ديگر چه جاى گفتن از بازگشت به وحى است؟! 
ــه چيز دارد، اما  ــود هم ــه با اتكا به عنصر ممتاز وحى، ادعا مى ش ــى ك مذهب

ــه عاريت  ــطو ب منطقش از ارس
ــده و نظام فكرى اش از  گرفته ش
فلسفه يونان مونتاژ شده و اخالق 
ــر تا  و آزادى و عرفانش هم از س
پا مديون كشف و شهود عرفايى 
ــان از تمام  ــت كه با طريقتش اس
ــته اند. و اينك هم  شريعت گذش
كه علم با كشفيات روزافزونش و 
ــى از مذهب، آن را عامل  با رهاي
ــاط معرفى كرده و از زمين  انحط
رانده و به آسمانش تبعيد نموده؛ 
كه فقط در روز تعطيل صنعت و 
براى آرامش انسان مدرن، شايد 

دمى به زمين بياوردش.
ــا صحبت از  ــا اين همه م  ب
ــت به وحى را مى شنويم  بازگش
ــايد چند لحظه اى هم تأمل  و ش
ــه حافظه  تاريخى  كنيم، اما آنچ
ــا بازگو مى كند با اين  ما، براى م
روزى  و  نمى سازد  شنيده هايمان 
ــه عرفان و  ــفه و روزى ب به فلس
ــه عروةالوثقاى! علم  اينك هم ب

ــه هنوز هم با  ــايد در اين ميان ــا نگاه داريم و ش ــر پ ــگ مى زنيم تا دين را س چن
رودربايستى هاى ما مذهب مطرح مانده و شايد هم براى بهره بردارى هاى سياسى؛ 

كه مذهب بهترين اهرم بسيج توده هاست.
 اين باورها واقعيت زندگى ماست اگر چه خوشايندمان نباشد. 

 آنها كه به شعارها و گفته ها بسنده كرده اند و خود را با اسالمى كردن فلسفه  
ــقراط و شيعه كردن زوركى ابن عربى، راضى نگاه  يونان و اثبات پيامبرى براى س
داشته اند، و يا به زندگى اى كه متن شعارهايش از وحى و بطن واقعيت و تكنيكش 

مذهبـى كه بـا اتكا بـه عنصر 
مى شـود  ادعـا  وحـى،  ممتـاز 
همه چيز دارد، امـا منطقش از 
ارسـطو به عاريت گرفته شده 
و نظـام فكـرى اش از فلسـفه 
يونـان مونتاژ شـده و اخالق و 
آزادى و عرفانـش هم از سـر 
تا پـا مديون كشـف و شـهود 
عرفايى است كه با طريقتشان 
از تمام شـريعت گذشته اند. و 
اينـك هم كه علم با كشـفيات 
از  رهايـى  بـا  و  روزافزونـش 
مذهـب، آن را عامـل انحطاط 
معرفـى كـرده و از زمين رانده 
و بـه آسـمانش تبعيـد نموده؛ 
كه فقـط در روز تعطيل صنعت 
و بـراى آرامش انسـان مدرن، 

شايد دمى به زمين بياوردش.
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ــته اند  ــرب آمده خو كرده اند و به اين آميزش چندش آور دل بس از غ
ــاكش درونى براى انتخاب  كه هيچ، اما آنهايی كه در ميانه  اين كش
ــتند، من تنها براى آنها مى نويسم. باشد كه با بيان  نهايى درگير هس
ــخصيتى متفاوت، راهى نو و حياتى تازه در رابطه با  اين ديدگاه از ش
گرايش هايمان بنيان گذاريم كه در جريان زندگى و كوشش هايمان 
ــقوط نكند و زنده باشد و در لحظه لحظه   ــعار مبهم س تا حد يك ش

زندگى مان زايش كند.

۱
ــوال  ــا مى پنداريم كه بايد به وحى رجعت كرد ولى به اين س  م
ــدا كرد؟ نوع  ــز ما را از وحى ج ــر نكرده ايم كه چه چي ــن فك بنيادي
ــخگويی ما به اين سوال، شکل نگرش ما را تعيين می کند. پس  پاس
در رجعت به وحی مسأله به اينجا باز می گردد كه اصالً چرا بين ما 

و وحى فاصله افتاد؟ اين خط اول است.

ــتاد صفايى همواره در طرح دين و پيوند با وحى و در نهايت  اس
براى هماهنگى با مذهب اصيل و بهره مندى از هدايت هاى مستمر 
ــان مسأله را در رابطه  ــت. ايش وحى، به اين نقطه  بنيادين توجه داش
با ريشه يابى علل بيگانگى از وحى و دورى از معارف اصيل آن آغاز 
ــده،  ــه اگر بيابيم چه عواملى منجر به اين فاصله ش ــرد؛ چرا ك مى ك
مى فهميم كه عيب بنيادين در طرح دين و برخورد با وحى كه حامل 
ــد. وقتى يافتيم چه چيز ما را از وحى بيگانه  ــت چه مى باش دين اس
ــم در رابطه با تحليل  ــت كه ديگر مى تواني ــت اينجا اس كرده، درس
ــان اندازيم. همانطور که به  ــل، طرح رجعتى پربار را در مي آن عوام
ــفه و عرفان  ــی دگرگون از جريان گرايش مذهبی ها به فلس تحليل

خواهيم رسيد.
ــراغ تبيين  ــا توجه به همين بيان كوتاه، اينك مى توانيم به س ب

بنيادهاى فكرى استاد صفايى برويم و فاصله ها را در شكل انديشه و 
نحوه  راهگشايى ايشان با نوع تلقی رايج، بيابيم و نشان بدهيم.

استاد با اتكا به اين نقطه  اوليه در زمينه  عقب ماندگى مذهبى ها 
و كنار رفتن دين از صحنه  فعال اجتماع به خصوص با پيشرفت هاى 
ــهمگين غرب، به تحليلى متفاوت مى پرداخت. تحليلى كه عوامل  س
اين عقب ماندگى و كنار رفت را تنها در رابطه با يك بعد آن بررسى 
ــأله را يك جا مورد  ــرد. بلكه تمامى ابعاد درونى و بيرونى مس نمى ك

بررسى قرار مى داد. به نظر استاد:
ــه و از زندگى عملى و از  ــالم را از جامع ــه كه دين اس  «آن چ
سياست و حكومت و از ساير نظام هاى اجتماعى و اقتصادى و مالى 
و حقوقى و... كنار زده و حتى در برابر تصوف و فلسفه، بى بار معرفى 
نموده، دو اصل است: يكى بى اطالعى از اسالم و ديگرى اطالع از 

وضع گذشته و كنونى جامعه هاى اسالمى.»۱
استاد براى توضيح عامل اول از عوامل اصلى كنار رفتن دين و 

بيگانگى از وحى مى نويسد:
ــالم مسأله اى است كه حتى محققان و   «اين بى اطالعى از اس
ــت. آن ها مى بينند هيچ جاى اسالم از  ــمندان را گيج كرده اس دانش
طرز تشكيل پارلمان و يا انتخاب رياست جمهور و يا سازمان ادارى 
و سياسى حرفى نيست، تا چه رسد در زمينه ى اجتماعى و يا دارايى 
ــوق بين الملل خصوصى  ــائل حقوقى از قبيل حقوق كار و حق و مس
ــمت اخالقى، كه قسمت غنى و بى نياز دين  و عمومى. حتى در قس
ــام اخالقى، كه اين همه احكام  ــود، مى بينيم كه از نظ معرفى مى ش
ــخنى نيست و اگر حرفى باشد تا  اخالقى را مى تواند تحمل كند، س
ــته هاى ابن مسكويه و غزالى و جامع السعادات و... است  سطح نوش
ــدن با  ــت كه يك محقق ترجيح مى دهد به جاى درگير ش و اين اس
ــه عرفان زنده ى هندى و تصوف غنى  ــك اخالقى ب اين احكام خش
ــعار عشق و آزادى روى بياورد و از آن بهره مند گردد.  ايرانى با دو ش
ــعر و غزل و زيبايى و لطافت. و حق هم دارد؛  عرفانى با آن همه ش

ما مى پنداريم كه بايد به وحى رجعت كرد ولى 
به اين سـوال بنيادين فكر نكرده ايم كه چه 
چيز ما را از وحى جدا كرد؟ نوع پاسـخگويى 
ما به اين سـوال  شـكل نگرش ما را تعيين 
مـى كند. پـس در رجعت به وحى مسـأله به 
اينجا باز مى گردد كه اصًال چرا بين ما و وحى 

فاصله افتاد؟ اين خط اول است.
اسـتاد صفايى همواره در طـرح دين و پيوند 
با وحى و در نهايت براى هماهنگى با مذهب 
اصيـل و بهره منـدى از هدايت هاى مسـتمر 

وحى، به اين نقطه  بنيادين توجه داشت.

صفايـي:  «من مى ديدم از زمان سـيد جمال 
تـا به امروز كه به اصطالح دوره ى بيدارى ما 
بوده، ما هميشه هدف داشته ايم اما راه و طرح 
و پايش از ديگران بوده و در نتيجه برداشت 
و منافعش هـم از همان ها. ما به راه، طرح و 
بـه پا فكر نكرده بوديم. به هدف بسـيار، اما 
به نقشـه اى كه ما را برسـاند، هيچ گاه. اين 
نقشـه هميشـه از ديگران بوده و با طراحى 
آن ها. ما حداكثر با آن ها ائتالف كرده ايم و بر 
آن ها تكيه كرده ايم. درسـت همان كارى كه 
قرآن نهى كرده اسـت: «التركنوا الى الذين 

ظلموا فتمّسكم النار»
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چون آن را يافته و برايش عرضه شده، اما اين را نيافته و از عرضه ها 
بهره اى نگرفته است.»۲ 

و براى توضيح عامل دوم كه در رابطه با تجربه  تاريخى مذهب 
ــوم  ــت ش ــود و بدتر آنكه ما هنوز هم از اين سرگذش ــرح مى ش مط

خويش عبرت نگرفته ايم، مى نويسد:
ــرف و آگاهى از اوضاع  ــالم از يك ط ــن بى اطالعى از اس  «اي
ــته و بيچارگى آن ها در طول قرن هاى اخير به  ــلمان ها در گذش مس
اين نتيجه مى رسد كه دين از سياست كه هيچ، از انسانيت و عشق و 
آزادى هم جداست. آن ها مى بينند در طول اين قرن ها مسلمان ها و 
رهبران روحانى، آلت دست قدرت هاى بيگانه بوده اند و حقيقت آن ها 
ــاخته بودند. آن ها حتى از انقالب فكرى  را طعمه ى باطل خويش س
سيد جمال، از مشروطيت ايران، به مقصد استعمارى خويش رسيده 
بودند و اينگونه مى بينند كه با اين شيوه ى رهبرى، چاره اى جز كنار 

زدن دين از سياست، حكومت و رهبرى نيست.»۳ 
ــت به اين  ــه اى كه خود از تاريخ داش ــه با تجرب ــتاد در رابط اس
ــل اصلى عقب ماندگى مذهبى ها  ــت يافته بود و عل نگاه بنيادين دس
ــا درون جامعه مطرح مى نمود. وى  ــار رفتن وحى را در رابطه ب و كن
ــته و عبرتى كه از آن دريافت نموده را  تجربه هايى كه از تاريخ داش

چنين بيان مى نمود:
ــيد جمال تا به امروز كه به اصطالح   «من مى ديدم از زمان س
ــته ايم اما راه و طرح  ــه هدف داش دوره ى بيدارى ما بوده، ما هميش
ــت و منافعش هم از  ــوده و در نتيجه برداش ــران ب ــش از ديگ و پاي
ــيار،  همان ها. ما به راه، طرح و به پا فكر نكرده بوديم. به هدف بس
ــه از  ــه هميش ــاند، هيچ گاه. اين نقش ــه اى كه ما را برس اما به نقش
ــران بوده و با طراحى آن ها. ما حداكثر با آن ها ائتالف كرده ايم  ديگ
ــت همان كارى كه قرآن نهى كرده  ــر آن ها تكيه كرده ايم. درس و ب
ــكم النار»۴ و من اين آتش  ــت: «التركنوا الى الذين ظلموا فتمس اس
ــم. در عرض يك قرن  ــتم ببين ــوختن را بارها مى توانس گرفتن و س
ــوختن؛ از سوختن حكومت عثمانى و تجزيه ى  بيش از چندين بار س
ــوختن در مشروطيت و  ــت رفتن آن، س ــوختن ايران و از دس آن، س
ــالمى و سوختن در  ــوختن در تمام سرزمين هاى به اصطالح اس س

جنگ خاورميانه و...»۵ 
ــراغ  ــت مذهبی ها به س اين نگاه پيش از آنکه در تحليل شکس
ــل درونى پيگيری  ــاله را در رابطه با عام ــل بيرونی برود، مس عوام
ــتجو مى كند. ما  ــب ماندگی را در خودمان جس ــه عق مى كند و ريش
ــت ديگران را نشان  ــه در شكست هايمان دس آموخته ايم كه هميش
دهيم و هميشه عقب ماندگى هايمان را به استعمار ببنديم و خودمان 
را نقد نكنيم. استاد در ادامه ى تحليلى چنين واقعى از شكست هايمان 

در متن تاريخ مى افزايد:
ــمن تكيه داريم و  ــه  نيرو هم بر دش ــن مى ديدم براى تهي  «م
ــر قرآن اين اطاعت  ــنويم، در حالى كه به تعبي ــا حرف مى ش از آن ه
ــوختن  ــت۶ و چيزى جز س ــنوى چيزى جز عقب گرد نيس و حرف ش
ــت. و مى ديدم كه نتيجه اين تكيه دادن ها و  ــت رفتن نيس و از دس
ــت و در نتيجه  ــت دادن ها و سوختن هاس ركون ها و اعتمادها، از دس
ــاختن و راه او را  ــعله ور س تنور بيگانه را گرم كردن و اجاق او را ش
ــوخته ماندن و يك چيز  ــر هم چوب نيم س ــن كردن و آخر س روش
ــطين شدن. و نه تنها فلسطين، كه سوختن همه   زيادى همانند فلس
كشورهاى به اصطالح اسالمى كه همه شان بيش از گوشت قربانى 
ــى و عزا كبابش  ــت كمى ندارند كه در عروس ــتند و از مرغ دس نيس
ــت و اگر نكنند طعمه   مى كنند. و چرا نكنند كه كمال مرغ همين اس

شغال مى شود.»۷ 
 و اين همه را به همان عامل اوليه پيوند مى دهد كه اگر چنين 
ــودن طرحى در  ــى ما از دين و نب ــه خاطر عدم آگاه ــت، فقط ب اس
ــد. آن هم طرحى كه بتواند ما را به گونه اى  برخورد با وحى مى باش
ــان از هدايت وحى برخوردار  ــى گره بزند تا در تمامى جريانم با وح
ــش قرار  ــارف آن تمامى ابعاد زندگى مان را تحت پوش ــويم و مع ش
ــب هماهنگ آن يعنى  ــالم را بنابر قال ــد؛ زيرا مادامى كه ما اس ده
ــويم و هم ديگر  مذهب اصيل، طرح نكنيم هم به التقاط دچار مى ش
يك قدرت مهاجم نخواهيم بود كه مكتب هاى ديگر با سيستم هاى 
ــراى مجموعه معارف  ــجم خويش، ديگر مجالى ب هماهنگ و منس
وسيع اما پراكنده  وحى نخواهند گذاشت. اين دو بر روى هم ما را با 
عقب ماندگى هايمان و پناه بردن به دست آوردهاى بيگانگان همراه 
ــت جز اينكه هم از وحى و هم  خواهند كرد كه حاصلش چيزى نيس

از هدايت جدا  شويم كه شديم. 
ــه تاريخ بطور كلى عوض خواهد  ــت كه نگرش ما ب اينگونه اس
ــفه و  ــه را مى بينيم و وقتى ورود فلس ــى نهضت ترجم ــد كه وقت ش
ــاهد هستيم، خواهيم يافت كه جريان ترجمه نمود  عرفان كفار را ش
ــود اين جدايى  ــت و آن جدايى از وحى و خ ــل اصلى اس ــك عام ي
ــالم و در  ــلمانان از جريان اصيل اس ــول انحطاط  و جدايى مس معل
ــول اهللا مى باشد. پس اينگونه ديگر فريب نمودها  نتيجه اهداف رس
ــاهده  ــم كه خوب مى دانيم كه اين بارى كه امروز مش را نمى خوري
مى كنيم تخمش را در جايى ديگر كاشته اند و آن بازگشت مسلمانان 
ــت. اين رجعت از اهداف مترقى  ــول اهللا به جاهليت اس با رحلت رس
ــول اهللا با غصب خالفت رقم خورده و با حكومت آن ها بود كه  رس

وقتـى نهضـت ترجمـه را مى بينيـم و وقتى 
ورود فلسـفه و عرفان كفار را شاهد هستيم، 
خواهيم يافـت كه جريان ترجمـه نمود يك 
عامـل اصلـى اسـت و آن جدايـى از وحى و 
خـود اين جدايـى معلول انحطـاط و جدايى 
مسلمانان از جريان اصيل اسالم و در نتيجه 

اهداف رسول اهللا مى باشد.
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ــلمين اهدافش تا حد كشور گشايى و رفاه و تمدن سازی  جامعه مس
سقوط كرد و در اين انحطاط است كه ديگر نه وحى ضرورتى خواهد 

داشت و نه واليت. 

ــالم جز  ــد، معارف اس ــالم در ميان نباش ــى كه هدف اس زمان
ــه ضرورت  ــى زمانى ك ــت و وح ــد داش ــارى نخواه ــت ب محدودي
ــت كه زمينه  آماده براى پذيرش  ــته باشد كنار مى رود. اينجاس نداش
ــت آوردهاى بشرى فراهم مى شود و كافى است كه در اين بدن  دس
ــد  ــرعت تمامى بدن را فاس ــود، تا به س آماده يك ميكروب وارد ش
ــورت دفعى نبود، بلكه  ــفه به ص كند. همانطور كه جريان ورود فلس
ــد و جمعيتى كه از اهداف ناب خودش بريده و در  به تدريج آغاز ش
نتيجه از معارف هماهنگ با اهداف نابش و هدايت هاى هماهنگ با 
ــده، اين جمعيت تهی آماده پذيرش مكتب هايى  معارفش بى نياز ش
است كه در حد همان آرمان هاى جامعه  مسلمين بعد از رسول اهللا با 
ــداف رفاه و تمدن و ثروت، برنامه دارند، حتی اين مكتب ها خيلى  اه
باالتر از وحى هم جلوه مى يابند و آوردندگانش حتى باالتر از هاديان 

دين قرار مى گيرند.
ــح و واقعى از علل جدايى مذهبى ها از وحى   اين تحليل صحي
ــأله را  ــا مى خواهيم به وحى باز گرديم بايد مس ــت و امروز كه م اس
ــر حركتى، ابتدا طرحى  ــه عميق در نظر بگيريم و پيش از ه اينگون
ــالم يعنى مذهب اصيل را در دست داشته باشيم. طرحى  جامع از اس
ــول اهللا هماهنگ باشد  كه در اهداف و آرمان و مراحل با جريان رس
ــكل برنامه ريزى، به  تا در رابطه با اين طرح كلى و جريان آن، در ش
ــد كه بود و تاريخ  ــى روى بياوريم و گرنه قصه همان خواهد ش وح
ــاله  اخير بر آن شهادت مى دهد و بازگشتمان به وحى  همين صد س
ــتر هيچ بارى برايمان نخواهد داشت.  جز مالل و عقب ماندگى بيش

چنانچه در ادامه استاد مى نويسد:
 «من مى ديدم آن ها كه مدعى هستند بايد اسالم را از سرچشمه  
ــى اش، از راه خودش به  ــالم را از راه اصل اصلى اش گرفت، اين اس

ــانند و هنگام بيان كردن اين اسالم از طرح هايى غير  مقصد نمى رس
ــه مى كنند و فقط  ــد و بر قدرتى خارجى تكي ــالمى مدد مى گيرن اس
ــالم را قالب بزنند و پياده نمايند، در  ــعار مى خواهند اس به كمك ش
ــيد و نه  ــاى خودش به مقصد نخواهد رس ــالم جز با پ حالى كه اس
ــه فرق مى كند  ــد. چ ــا هدف، بلكه راه هم بايد راه خودش باش تنه
ــع آورى اين ها و يا در  ــازندگى و تهيه  افراد و يا جم ــمت س در قس
ــتن افراد به حزب و به  ــخصيت ها به قدرت و بس ــمت تبديل ش قس
ــمت تربيتى اش و يا  ــان مرصوص؛ و چه فرق مى كند كه در قس بني
ــاى اقتصادى و قضايى و  ــمت هاى اعتقادى اش يا در نظام ه در قس
ــا و جز اين ها نمى توان جز از  ــى و حقوقى اش؛ در تمامى اين ه جزاي
ــالمى و راه حل هاى قرآن به سوى راه حل ديگرى رفت و  طرح اس
ــالم نيست؛ چون  ــالم و حقيقت اس اگر رفتيم اين ديگر حكومت اس
ــالمى بود اما معيارهاى انتخاباتى آن و  همين كه هدف حكومتى اس
ــازندگى و جمع آورى و وابستگى افراد آن و يا تهيه نيرو و  روش س
ــالم طعمه اى خواهد شد و دستاويز  قدرت آن از جاى ديگر آمد، اس
ــده و بر آن  محكمى و به همان جايى بر مى گردد كه از آن آغاز ش

دامانى مى خوابد كه در آن تربيت گرديده است.»۸ 
ــل و ضرورت  ــراه اين عوام ــد طرح هايى كه هم ــتاد در نق اس
ــى را بيان مى كند و آن  ــكل گرفته اند يك ضعف اساس طرح دين ش
ــرا كه در زمينه  يك  ــت؛ زي ــده اس محدوديت اين طرح هاى ارايه ش
جريان منفعل شكل گرفته اند و محدوديت همواره جزو جدا ناشدنى 
ــت. از آنجا كه ضربه ها بيشتر بر قسمت حكومتى  چنين زمينه اى اس
ــى اسالم وارد مى شده، در نتيجه طرح ها نيز، تمامى محدود  و سياس
ــالم در رابطه با پاسخگويى به همين ضربه است. انفعال  به طرح اس
ــانه  عقب ماندگى از حادثه است و زمينه بروز شتابزدگى در طرح  نش

خواهد شد.
ــكل  ــى هم در مبنا و هم در مقاصد و هم ش  اين ضعف اساس
ــايل  ــته تا آنجا كه در طرح دين، مس كار و روش طرح ها تأثير گذاش
ــكل  ــاز مى كنند و همين انحراف در آغاز، راه و ش ــت آغ را از حكوم
ــاوت از جريان وحى و مذهب اصيل را در  ــت مقصدى متف و در نهاي
ــروع از حكومت را در  ــكل داده است. همين نقطه  ش آن طرح ها ش
طرح هاى ارايه شده از اسالم در اين يك قرن و به خصوص در اين 
ــال گذشته به خوبى مى توانيم مشاهده كنيم. چنانچه استاد  پنجاه س
ــان دادن محدوديت طرح هاى ارايه  ــدى نقد خويش و نش در جمع بن

شده مى نويسد:
 «از آن روز كه اين سؤال جاى خود را باز كرد، ناچار جواب هايى 
ــفه و اقتصاد و  ــمت هاى مختلف فلس ــت و در قس در كنارش نشس
ــى و عمومىـ   ــن الملل خصوص ــزا و بي ــوق كار و ج ــوقـ  حق حق
كارهايى عرضه گرديد و از آن جا كه لبه  تيز سؤال مربوط به مسائل 
ــى و حكومتى و ادارى بود، در اين زمينه نوشته هاى زيادى به  سياس

دست ها رسيد.
ــترده و  ــواب گويى ها در حالى كه گس ــا و ج ــن فعاليت ه ۱ـ اي
ــى زيادى هم برخوردار گرديد و به آن  ــًا عميق بود، از پراكندگ احيان

صفايي: من مى ديدم آن ها كه مدعى هستند 
بايد اسالم را از سرچشمه  اصلى اش گرفت، 
اين اسالم را از راه اصلى اش، از راه خودش 
بـه مقصد نمى رسـانند و هنـگام بيان كردن 
ايـن اسـالم از طرح هايى غير اسـالمى مدد 
مى گيرند و بر قدرتـى خارجى تكيه مى كنند 
و فقط به كمك شـعار مى خواهند اسـالم را 
قالب بزنند و پياده نمايند، در حالى كه اسالم 
جز با پاى خودش به مقصد نخواهد رسـيد و 
نـه تنها هدف، بلكه راه هـم بايد راه خودش 

باشد.
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ــان بدهند و عرضه  ــت كه يك اندام را تكه تكه كنند و نش مى مانس
ــدرت، تحرك و زيبايى و عظمت اندام  ــد. در اين نوعِ عرضه، ق بدارن
ــت و زننده جلوه گر  ــت مى رفت و چه بسا زش ــد و از دس محو مى ش

مى شد.

ــطحى بودن،  ــتابزدگى و س ۲ـ پس از پراكندگى، خصوصيت ش
ــمگير است. و البته اين شتابزدگى حالت طبيعى كسى است كه  چش

غافل گير شده و به دفاع برخاسته است.
ــر را به وجود  ــك خصوصيت ديگ ــتابزدگى، ي ــن ش ۳ـ و همي
ــت. ما  ــالمى اس ــتباه در عرضه  طرح هاى اس ــه آن اش ــى آورد، ك م
مى بينيم طرح هايى در زمينه حكومت اسالمى ـ شورايى و فدرالى ـ 
ــالم و اخالق اسالم و عرفان اسالم  و طرح هايى در زمينه  تربيت اس
و فلسفه  اسالم، كه اين ها كامالً اسالمى نيستند، بلكه از مكتب هاى 

ديگر نشانه دارند و متأثر شده اند.
ــتباه كارى،  ــتابزدگى و اش ــن خصوصيات پراكندگى و ش  ۴ـ اي
ــك خصوصيت چهارمى را به وجود مى آورد كه همان جامع نبودن  ي
ــت. در اين طرح ها... تمام اسالم گنجانده  طرح هاى عرضه شده اس
ــالمى به جامعيت و  ــت... [كه ما] در عرضه  طرح هاى اس ــده اس نش

پيوستگى آن ها و ارتباط كلى آن بايد نظر داشته باشيم.»۹ 
ــن و پيوند با وحى و  ــتاد در زمينه  برخورد با دي ــا اين همه اس ب
ــت بهره مندى از هدايت هاى وحى، به ضرورت طرح مذهب  در نهاي
ــات برتر دين در  ــتمرار حي ــد بود براى اس ــل روى آورد و معتق اصي
ــان معاصر، بايد به چنين طرحى جامع بينديشيم  جريان زندگى انس
ــه طراحى آن براى عرضه  دين به صورت يك جا تالش نماييم.  و ب
ــه دور مانده ايم و  ــم از التقاط ب ــت كه ه ــا در اين صورت اس و تنه
ــرفت و طرح مكتب، دچار انفعال نخواهيم شد.  هم در تكاپوى پيش
ــتاد خود اين دغدغه  بنيادين در انديشه ى خويش را  همانگونه كه اس

چنين بيان مى كند:

ــالم يك  ــتم. ... بايد اس ــن معتقد به طرح كلى مكتب هس  «م
ــه تفاوت ها فقط در مجموعه ها  ــود، به خصوص آنجا ك جا مطرح ش
مشخص مى شوند؛ چون نقاط مشترك گمراه مى كنند. يك مجموعه  
فكرى، از نقطه  شروع تا پايان و مراحلى كه نشان مى دهد و ارتباط 
ــه هر مكتبى در  ــود، وگرن ــناخته مى ش هايى كه تحليل مى كند، ش
ــمت هايى با مكتب ديگر اشتراك دارد. و همين اشتراك ها باعث  قس
مى شود كه بگوييم اسالم هم همان را مى گويد، در حالى كه اسالم 
ــه در آن جايگاه مى گويد؛  ــه در همان مجموعه و ن ــان را ولى ن هم
ــالم مى گويد بايد با پايه ها و بارهايى كه بر دوش دارد  كه آنچه اس
ــا كه همان گفته، آثارى كامالً  ــود و فهم شود و چه بس ــه ش مقايس

متفاوت را به دنبال بياورد.»۱۰ 
ــم در ميان نبود و  ــت و طرحى ه آنگاه كه معيارى وجود نداش
ــم يك جريان هم مشخص نشده، هر چيزى را  در نهايت حد و رس
مى توان به آن بست و از اجزا هم شاهد آورد. تا آنجا كه ديديم حتى 
ــلمان هم به اين نكته پى برده بودند و تا آنجا  ماركسيست های مس
پيش رفته بودند كه ماركسيسم را هم يك نگرش اسالمى جا بزنند؛ 
كه وقتى فلسفه  يونان و منطق ارسطويى مى تواند اسالمى شود، چرا 

منطق ديالكتيك نتواند! 

ما ديديم با همين شباهت ها چه التقاطها كه سر بر آوردند و چه 
نگاه هاى بيگانه اى كه به اسالم بستند و هنوز هم مى بندند. همانطور 
ــم اسالمى رسيدند! غافل از آنكه  ــان در اسالم به اومانيس كه با انس
فاصله  انسان در اسالم با انسان در اومانيسم از زمين تا آسمان است. 
ــت كرامت انسانى را در بازگشت به انسان طرح  فكرى كه مى خواس
ــم بود كجا و اسالمى كه گام اول آن  بريزد و قله  فكرى اش اومانيس
اين  است كه انسان را حتى از خويشتن هم آزاد مى كند و باالتر اين 
ــد و در اين آزادى از آزادى، طرح  ــه حتى از آزادى هم آزاد مى كن ك

صفايـي: مـن معتقد بـه طرح كلـى مكتب 
هسـتم. ... بايد اسـالم يك جا مطرح شود، 
بـه خصـوص آنجـا كـه تفاوت ها فقـط در 
مجموعه ها مشخص مى شـوند؛ چون نقاط 
مشـترك گمـراه مى كننـد. يـك مجموعـه  
فكـرى از نقطه  شـروع تا پايـان و مراحلى 
كه نشـان مى دهـد و ارتباطهايى كه تحليل 
مى كند، شناخته مى شـود، وگرنه هر مكتبى 
در قسمت هايى با مكتب ديگر اشتراك دارد. 
و همين اشتراك ها باعث مى شود كه بگوييم 
اسـالم هم همـان را مى گويـد، در حالى كه 
اسـالم همان را ولى نه در همان مجموعه و 

نه در آن جايگاه مى گويد.

 فلسـفه مى خوانيم تا از اسـالم دفاع كنيم! 
غافـل از اينكـه آنچـه ما با فلسـفه  يونان و 
منطق ارسـطويى از آن دفاع مى كنيم، ديگر 
اسالم نيست كه اسالم براى حركت خود از 
هيچ كس ديگرى پا قرض نمى كند و اگر ما 
نمى توانيم با اسـالم، با مكاتب غرب درگير 
شـويم اين عيب اسـالم نيسـت كـه بهتر 
اسـت بگوييم ما منطق و محتواى  اسالم را 
نفهميده ايم و اين است كه از ديگران منطق 

و محتوا قرض مى گيريم. 
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ــته افكار در  بندگى اهللاَّ و عبوديت را در ميان مى اندازد. و از اين دس
ــاخته  بشرى را به اسالم  تاريخ مذهب زياد ديده ايم كه آرمان هاى س
مى بندند و قله  اسالم را تكامل و يا عدالت مى دانند. كه بر اين همه 
ــم اخوت مومن طرح برادرى و برابرى  ــتناد هم مى آورند و با حك اس
ــالم مى بندند. اينجاست كه ديگر بايد براى گذر از آن همه  را به اس
كه گذشت، به طرح مذهب روى بياوريم. چنانچه استاد در بيان اين 

معيارها مى گويد:
ــرح... معتقد به  ــتم و در ط ــن معتقد به اين طرح كلى هس  «م
ــتنباط و اصالت را  ــتم كه استناد، جامعيت، اس خصوصيت هايى هس
ــتخوان بندى يك فكر از آيات و روايات  ــر دارم...[زيرا] اگر اس در نظ
ــتدل نشد، اين طرح ديگر  ــخص نشد و شروع و ختم هايش مس مش
ــت، اگر چه هزار آيه هم در آن آورده شده باشد. وقتى  ــتند نيس مس
ــالم از توحيد آغاز مى شود و به جامعه  ايده آل و انسان  مى گوييم اس
ايده آل مى رسد بايد مستند داشته باشيم، در حالى كه مى بينيم اسالم 
از توحيد آغاز نمى شود، كه به توحيد باز مى گردد. و درك توحيد، خود 
 وا ِهللاِّ ... ثُموم م بِواحدة ان تَقُ كُ ــا و بنيادهايى دارد. «انّما اعظُ زمينه ه
 مواتاهللاُّ الس لَق م ما خَ ــهِ س روا فى انْفُ كَّ روا»۱۱ و آيه  «أَو لَم  يتَفَ كَّ تَتَفَ
رضَ و ما بينَهما االّ بِالْحق و اجلٍ مسمى»۱۲، اين دو آيه نشان  و االْ
ــه تفكر در آيات  ــتان از آزادى و تفكر و آن هم ن ــه داس ــد ك مى ده
سماوات و ارض، كه در ادراكات حضورى و بالواسطه آغاز مى شود و 
جهان با حق و اجل و نظام و جمال شناخته مى شود و از اين لحظه، 
ــت و اين بينش متحول، بارهاى  ــت، كه آيتى اس جهان نه غايت اس

بزرگى خواهد آورد.»۱۳ 

ــراغ همين طرح مذهب مى رويم  ــمت آينده به س ما در دو قس
ــفه و عرفان، به  ــت، فقط در تقابل فلس و از آنجا كه فرصت كم اس
ــالف آن با آنچه كه حتى از  ــروع مذهب اصيل و اخت طرح نقطه  ش
ــم اسالم به جا مانده مى پردازيم. همين نقطه شروع  مسلمين به اس
ــى است كه اگر ما بخواهيم به درگيرى با مكاتب ديگر  كارى اساس

بپردازيم همواره عقب مى مانيم كه بايد با اتكا به طرح مذهب اصيل، 
ــويم و نه در خانه  خويش كه دشمن  تبديل به يك قدرت مهاجم ش
ــه اميرالمومنين مى فرمايد: «ذليل  ــير كنيم. چنانچ را در خانه اش اس
ــمن پرداخت». و باز  ــتر خانه اش به جنگ با دش ــد آن كه در بس ش
ــاره اى مى كنيم به اين جمله  استاد، در جواب آنها كه براى مقابله  اش
ــنايى با آن  ــيحيت و يهود و يا جريان هاى فكرى ديگر، به آش با مس

اديان و فلسفه هاى مكاتب مختلف مى پرداختند. استاد مى گفت:
ــواب تمام  ــالم خودش ج ــت بفهميد؛ كه اس ــالم را درس  «اس

فلسفه ها و فكرهاى ديگر است.»۱۴
ــاختمان هاى آموزشى مان حد از   حال بگذر از آنكه امروزه در س
ــته كه ديگر فلسفه مى خوانيم تا از اسالم دفاع كنيم!  اين همه گذش
غافل از اينكه آنچه ما با فلسفه  يونان و منطق ارسطويى از آن دفاع 
مى كنيم ديگر اسالم نيست كه اسالم براى حرکت خود از هيچ كس 
ــالم، با مكاتب  ــا قرض نمى كند و اگر ما نمى توانيم با اس ديگرى پ
ــويم اين عيب اسالم نيست كه بهتر است بگوييم ما  غرب درگير ش
ــت كه از ديگران  ــالم را نفهميده ايم و اين اس منطق و محتوای  اس

منطق و محتوا قرض مى گيريم. 

2
ــر دو از آزادى و تفكر  ــان و مذهب ه ــن مى ديدم كه انس   «م
شروع مى شوند و به شناخت ها (جهان بينى) و آرمان ها (ايدئولوژى) 
ــاس اين دو اصل معرفتى و عقيدتى به نظام ها و  ــند و بر اس مى رس

احكام رو مى آورند.»۱۵ 
ــکل شروع برای تبيين جريان اسالم، از  ــتاد با اتكا به اين ش اس
ــيد و در رابطه با همين  همين نقطه آغاز به طرحى دگرگون مى رس
ــان به عنوان  ــكل گيرى بينش دينى در انس ــای متفاوت، به ش مبن
مرحله  اول مى انديشيد. بينش دينی که حاصل بدون واسطه جريان 

تربيت اسالمی است. در نظر استاد:
ــروع  ــان ش ــن را از مقطع توحيد يا نبوت يا انس ــا كه دي  «آنه
مى كنند در حقيقت آن را از وسط شروع كرده اند و از ميان بريده اند؛ 
ــى نياز دارند و اين قرآن  ــناخت ها و تفكرهاي چون اين ها همه به ش
ِ مثنى و فُرادى  وموا ِهللاَّ م بِواحدة اَن تَقُ كُ ــت كه مى گويد «انَّما اَعظُ اس
روا»۱۶ قيام و تفكر، شروع پيشنهاد و طرح رسول است.  اين  كَّ ثُم تَتَفَ
 مــئَلْتَه س نــت كه در آن آيه ها آمده «لَئ قيام به خاطر اهللاَّ همان اس
»۱۷ همان اهللاَّ و حقيقتى كه  ُ ولُن اهللاَّ ــموات و االَرض لَيقُ الس لَق من خَ
ــتيد و در  ــاد خويش و در خلقت و فطرت خويش طالب او هس در نه

جست و جوى او.»۱۸ 
بر همين اساس، استاد در طرح نقطه  آغاز دين، به تحليل حركت 
و شكل كار رسول اهللاَّ  صلى اهللا عليه وآله مى پرداخت و نشان مى داد 
ــروع تغيير انسان با اتكا به  ــول با انسان و ش كه جريان برخورد رس
شكل گيرى همين بينش دينى مى باشد. و بنابر اين، تربيت انسان را 
ــت كه رسول اهللاَّ  صلى اهللا عليه وآله  پيش از هر چيز ديگر مى دانس
ــمه مى گيرد، بينشى  با جريان تربيتى خاص خود كه از وحى سرچش

صفايي: من معتقد به اين طرح كلى هستم 
ــه خصوصيت هايى  ــرح... معتقد ب و در ط
ــتنباط  ــتناد، جامعيت، اس ــتم كه اس هس
ــر  ــرا] اگ ــر دارم...[زي ــت را در نظ و اصال
استخوان بندى يك فكر از آيات و روايات 
ــروع و ختم هايش  ــد و ش مشــخص نش
ــتند  ــد، اين طرح ديگر مس ــتدل نش مس
ــت، اگر چه هزار آيه هم در آن آورده  نيس

شده باشد. 
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ــن بينش نقطه ى آغاز  ــان به وجود مى آورد. و همي ــد را در انس جدي
ــكل گيرى مذهب اصيل يعنى جريان اصيل انسان  تغيير انسان و ش
ــتاد در تحليل خود از روش برخورد رسول و  ــتى مى باشد. اس در هس

نقطه  آغاز شکل گيری بينش دينی، چنين مى گفت:
 «تربيت انسان به طور خالصه از ادراكات حضورى و بالواسطه 
ــك و  ــر در اين ادراكات حضورى و به دور از ش ــود. تفك آغاز مى ش
شبهه، با سؤال آغاز مى شود و نه با شك؛ كه شك خود محتاج دليل 
ــاس كنجكاوى انسان، عامل شروع استنتاج  ــت ولى سؤال بر اس اس
ــرآغاز جريان رشد و جريان رويش و فالح  از ادراكات حضورى و س
ــن معلومات حضورى كار را آغاز  ــت. انبيا با ذكر و يادآورى از اي اس
ــان  ــالم تا ايمان تا تقوا تا احس مى كنند و اين جريان فكرى را از اس
ــبقت تا قرب تا لقاء و تا رضوان، پايه مى گذارند و اين  تا اخبات تا س

چنين جريانى، فلسفه  اسالمى را توضيح مى دهد.»۱۹ 
اين جا نقطه شروع تفکر است که آدمی همراه با هدايت ابتدايی 
ــد و در رابطه با همين  ــت می ياب ــه اين تفکر بنيادين دس ــول ب رس
ــناخت کلی از خويش مى رسد. سه شناخت کلی که  تفکر، به سه ش
ــناخت، يعنى ادراكات بدون واسطه مطرح  در رابطه با اولين منبع ش
ــوند و بينش دينی را شکل می دهند. بينشى كه به يك نظام  مى ش
ــفه  مسلمين مى انجامد. اين سنجش هايى كه  فكرى متفاوت از فلس
ــان همراه با ذكر و دعوت رسول شكل مى گيرد منجر به سه  در انس
ــناخت «تقدير» و «تركيب» و «وضعيت» براى  ــناخت، يعنى ش ش

انسان مى شود:
ــتعدادها و مقدار نيروهايت را كشف   «تقدير؛ يعنى تو اندازه اس
ــتعدادها،  ــى و از اندازه آنها، ادامه و امتداد خود را بيابى. اندازه اس كن
ــت كه معاد مطرح مى شود و بينش  ــت. اينجاس نمايان گر ادامه توس
ــبت به معاد،  ــت... در قرآن نس ــبت به معاد همين گونه اس قرآن نس
ايمان و گرايش و عالقه مطرح است و انسان به امتداد خود، نه تنها 

۲۱«.۲۰« ِ و الْيومِ اْآلخرِ آگاه كه عالقمند است: «يؤمنُون بِاهللاَّ
ــان از  ــت که انس ــناخت اوليه اس ــت در رابطه با همين ش درس
محدوديت ها آزاد مى شود؛ زيرا انسان وقتى با شناخت اندازه خويش 
همراه شود و خود را که بيشتر از هفتاد سال استعداد دارد، در حصار 
هفتاد سال نبيند، در اين رويكرد مترقى نسبت به خويشتن، به طرح 
برنامه ريزى دگرگونى دست مى يابد. اما شناخت ديگرى كه همراه با 

عنصر ذكر شكل مى گيرد شناخت تركيب عالى انسان است:
ــان و فطرت آدمی  ــاخت و بافت انس ــب؛ [که همان س  «تركي
ــتعدادها با همديگر كه  ــت] يعنى كيفيت هماهنگى نيروها و اس اس
ــت  ــود و در نتيجه، نيروهاى آدمى به بن بس ــه تبديل منجر مى ش ب
ــد. اين تركيب به گونه اى است كه براى آدمى امكان ماندن  نمى رس
ــناخت اين تركيب، نقش انسان را  ــتادن باقى نمى گذارد. با ش و ايس
ــت...  ــاس مى كنى و مى يابى كه نقش آدمى تنوع و تكرار نيس احس
ــطه ادراك  ــان به خاطر تركيب خاصى كه آن هم بالواس نقش انس
شده، تحرك و حركت است. با اين بينش تو جهان را مى شناسى كه 

راه است و مى فهمى كه اين راه، باطل و بن بست نيست.»۲۲

ــتره  نيروها و استعدادهاى آدمى،   در اين مرحله انبيا با ذكر گس
ــن نيروها را در ميان  ــتفاده از اي ــى جديد در رابطه با نحوه  اس طرح
ــتر از هفتاد  ــبت به بيش ــرا كه وقتى آدمى خود را نس ــد. چ مى اندازن
ــت كه ديگر مى يابد، بايد استعدادها و  سال مطرح ساخت، اينجا اس
ــبت به راه بلندى كه در پيش دارد جهت دهى  ــرمايه هايش را نس س
ــد در حركت آدمى  نمايد و اين جهت دهى منجر به طرح مفهوم رش

مى گردد. اما سومين شناخت اوليه  انسان شناخت وضعيت است: 
ــرداى خود را مى بينى،  ــت؛ يعنى تو ديروز و امروز و ف  «وضعي
ــه با خودت در زمان  ــودت را مى بينى... تو در جريانى ك موقعيت خ
ــو نبوده، پس از تو  ــى آنچه بوده به اختيار ت ــته اى، حس مى كن داش
ــت. در همين برخورد و جريان تو با خودت، محكوميت خويش  نيس
ــف  ــوى. مى فهمى كه محكومى و حاكمت را كش ــه مى ش را متوج
مى كنى. اينجاست كه پى گيرى ها درباره حاكمى كه مثل تو نيست، 
شروع مى شود. اين حاكم خصوصياتى دارد. او تركيب ندارد. نام او را 
ــت، ابدى  هر چه مى خواهى بگذار... چيزى كه تركيب دارد مبدأ نيس
ــت؛ چرا كه اجزايش قبل از اوست و اگر تركيب نداشت  و ازلى نيس
ــد؛ چون  ــود، نتيجه اين يکپارچگی، بى نيازى هم خواهد ش و احد ب
ــود.  ــته و احد بوده، صمد و بى نياز هم مى ش چيزى كه تركيب نداش
ــدودى، احاطه و  ــت و الزمه نامح ــازى، موجب نامحدودى اس بى ني

الزمه احاطه، حضور و الزمه حضور، آگاهى و شعور است.»۲۳

ــد پيوند  ــى جديد از توحي ــناخت هاى بنيادين به طرح ــن ش اي
ــت و در متن زندگى زاينده است. اين  مى خورد كه زنده و واقعى اس
ــكل مى گيرد. آن هم  ــناخت اهللا ش ــناخت از توحيد در رابطه با ش ش
ــت که آدمی در اين  ــان نيس ــناختی که جايش فقط در ذهن انس ش
ــبت به وضعيت خويش و در رابطه با محکوميت  رويکرد، اهللا را نس
خود می يابد. اين اهللا هرگز آن خدايی نيست که برای جلوگيری از 
ــان بايد در چرخه عليت به زور بر  ــل وجود، مطرح شده و انس تسلس
وجود او گردن نهد که اين مفهوم از اهللا با درک انسان از خويشتن و 

صفايي:  من حركتم به سـوى دين به اندازه  
دركـم از ضـرورت و اضطـرارم در رابطه با 
دين است. هنگامى كه فهميدم امكانات من 
نارساست؛ چه امكانات حسى ام، چه امكانات 
غريزى ام و چه امكان تجربى و علمى ام و چه 
امكان برهانى، فلسفى، عقلى ام و چه امكان 
قلبى، شـهودى، عرفانى ام. هنگامى كه اين 
مجموعه امكانـات براى مجموعـه ى روابط 
من و نيازهاى من ناتوان اسـت، اينجاسـت 

كه من به وحى روى مى آورم.
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درک نيازهای گسترده و تجربه خويشتن در چرخه حرکت شکل می 
گيرد. انسان زمانی که خود را در رابطه با تمامی ابعاد خويش تجربه 
ــناختش از خود محدود به يک شناخت ذهنی محض نبود  نمود و ش
و در سوی ديگر نيز خود را در قالب ادراک تجربی آن هم با واسطه 
حواس مطرح ننمود، در اين گستره به بينشی دگرگون از هستی راه 
می يابد که بدون واسطه خودش را تجربه کرد و ديد که ديروز آب 
ــه قدرت ها تکيه کرده و فردا دوباره  ــده ای بيش نبود، امروز ب گندي
ــت و با تمام قدرت هايش دهان گشاد خاک را پر  مرداری بيش نيس
ــی محکوميت خود را می يابد و در  ــت که آدم خواهد کرد. اين جاس
ــه حرکت که رنج بزرگ  ــن محکوميت و آغاز و اتمام يعنی چرخ اي
انسان است، به حاکمی روی می آورد. آن هم حاکمی که هماهنگ 

با نيازهای عظيم اين انسان باشد. 

ــان، آدمى  ــبت به تركيب عالى انس ــن رويكرد مترقى نس در اي
ــت و حى و قيوم و بى نياز  ــتى اس مى يابد جز براى اهللا كه حاكم هس
ــت، در هيچ جهت ديگرى نبايد به مصرف برسد و همين ديد كه  اس
ــق  ــكل مى گيرد، عالقه و عش در رابطه با نيازهاى آدمى درون او ش
نسبت به اهللا و معاد را در انسان شكل مى دهد. عالقه اى كه انسان 
درون خويش جهت و اصلى جز اهللا را نمى پذيرد. اين جريان شناخت 
ــان را به توحيدى كه قابل درك است و با  ــق انس ــاس و عش و احس
ــاس و خودخواهى آدمى همراه است، پيوند مى زند. چرا كه در  احس
تجربه وضعيت خويش ديگر به خوبی يافته، اگر براى كسى جز اهللا 
ــر اهللاَّ مطرح نمايد، در  ــبت به غي ــد، و خودش را نس به مصرف برس
ــود كه فقط اهللاَّ است كه در مرگ انسان،  مرگ خويش تمام می ش
ــتاده و استوار  ــان، ايس ــت و در كنار زمين گيرى انس زنده (حی) اس
ــان، بى نياز (صمد) است و ديگران همه در  (قيوم) و در كنار فقر انس

گذر روزگار اسير هستند و همه خود بازيچه  دست مرگ. 

ــود  ــب از لحظه اى آغاز مى ش ــوى غي ــى حركتش به س «آدم
ــه اينكه مى داند،  ــب را مى خواهد، يوم اآلخر را مى خواهد، ن ــه غي ك
ــأله دخالت ندارد.  مى خواهد... اصالً عنصر باور يا برهان در اين مس
ــوره  فاطر  ــت. تعبيرى كه س آنچه كه دخالت دارد عنصر اضطرار اس
بر آن اشاره دارد: «يا ايها الناس انتم الفقراء الى اهللا»۲۴؛ شما نياز به 

خدا داريد، نه اينكه تنها مى دانيد خدا هست.»۲۵
، به توحيد رسيده كه  انسان با همين طرح خويشتن نسبت به اهللاَّ
ديگر جز اهللاَّ را درون خويشتن حكومت نمى دهد و اين توحيد كه با 

احساس آدمى همراه است، زايش دارد. 
 «با اين تلقى و بينش، تو به اهللاَّ همان طور كه در خودت و در 
دلت حكومت داده اى، در زندگى و در جامعه ات هم حكومت مى دهى. 
ــان، كليد رسيدن به ”توحيد“ است. ابعاد گسترده  درك وضعيت انس

توحيد با همين درك از وضعيت انسان مشخص مى شود.»۲۶
ــم از ضرورت و  ــوى دين به اندازه  درك ــن حركتم به س  «... م
ــت. هنگامى كه فهميدم امكانات من  ــرارم در رابطه با دين اس اضط
ــت؛ چه امكانات حسى ام، چه امكانات غريزى ام و چه امكان  نارساس
تجربى و علمى ام و چه امكان برهانى، فلسفى، عقلى ام و چه امكان 
ــهودى، عرفانى ام. هنگامى كه اين مجموعه امكانات براى  قلبى، ش
مجموعه ى روابط من و نيازهاى من ناتوان است، اينجاست كه من 
ــه وحى روى مى آورم. در حاليكه اگر من اين ارتباطهاى پيچيده را  ب
ــتمرار را براى خودم قائل نباشم، نه تنها وحى زايد  ــم، اس قائل نباش
است، حتى عقل هم زايد است، [كه براى دست يابى به اهداف كوتاه 
ــل] با غريزه مى شود زندگى  عدالت و رفاه و تكامل مانند زنبور عس
ــول باشد و در  كرد... اين نگاه در اصل دين و در حامل دين، كه رس
حافظ دين، كه ولى و معصوم باشد، در همه ى اين ها جاى مى گيرد... 
ــد اين امكانات، تكافوى  ــان مى بينن كه آدم ها در متن برخوردارى ش
ــترده را نخواهد داد. امكان حسى، غريزى، علمى،  اين نيازهاى گس
ــت كه به «وحى» روى  عقلى و عرفانى اش كفايت نمى كند. اينجاس

مى آورد.»۲۷
ــه آدمی مادامی  ــم که حتی عقل و تجرب ــا اين تامل می يابي ب
ــان به وجود نيايد  ــکل نگيرد و بينش دينی درون انس که نور اهللا ش
ناکارآمد است؛ که چه کسی می تواند اين نکته را انکار کند که بدون 
ــخيص و محاسبه را خواهد داشت. وقتی  وجود نور، عقل قدرت تش
نور اهللا را از زندگی انسان حذف کنيم همه چيز يکسان است و ديگر 
خوب و بدی وجود نخواهد داشت. اين هرگز به معنای انکار حسن و 
قبح عقلی نيست که مساله از اين عميق تر است. درست اينجا است 
ــت تعقلی خويش محتاج وحی  ــان در فعالي که ما معتقديم حتی انس
است و اگر هدايت رسول اهللا نباشد ديگر معيار و قدری درون انسان 
ــت تا با اتکا به آن، تعقل و محاسبه ای رخ دهد.  وجود نخواهد داش
اکنون به خوبی می بينی اين جمله که خوبی کن چون خوبی خوب 
است چقدر بی اساس و پوک است و باز می بينی طرح اخالق عقلی 
ــی ندارد و آن علمی که از هدايت رسول برنخيزد،  هيچ پايه و اساس

جهل بزرگتر انسان است. 

صفايي: تعليم دامنه  گسـترده اى دارد. تعليم 
آنچه كه نمى دانسـتيم، و تعليم آنچه كه خود 
نمى توانسـتيم بدون رسـول بيابيم و بدانيم. 
«َعلََّم اْالنْسـاَن ما لَمْ يَْعلَم» مربوط به گذشته 
است و «ُيَعلُِّمُكْم ما لَْم تَُكونُوا تَْعلَمُون» مربوط 
به هميشـه و شـاهد ناتوانى نسـل انسـان 
اسـت. خداوند آنچـه را كه نمى دانسـتيم و 
آنچه را كه نمى دانيم و آنچه را كه نمى توانيم 
بدانيم به ما مى آموزد. و اين رسـول اوسـت 
كـه با تالوت آيه ها و با ذكر، تزكيه و آزادى و 
سـپس آموزش و تعليم كتاب و حكمت را به 

عهده دارد... 
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استاد در تحليل هدايت هاى رسول مى نويسد:
ــول براى برخوردهاى توست. مى بينيم كه رسول   «هدايت رس
ــان بدهد؛ چقدر ارتباط  ــتمرت را نش مى خواهد به تو رابطه هاى مس
ــان بدهد، تو از هفتاد سال بيشترى...  ــتمرار وجودت را نش دارى، اس
ــراغ مى گيرد: «أين تذهبون»؛۲۸ كجا مى رويد؟  رسول از [انسان] س
«أنّى تؤفكون»۲۹؛ به چه چيزى روى آورده ايد؟ «أتتركون فيما هيهنا 
ــده ايد؟ نوع  ــن»؛۳۰ به امن، به رفاه، به رهايى، به اين ها قانع ش آمني

نگاه رسول مسأله را عوض مى كند.»۳۱
ــت كه ديگر حرص بر فقه مطرح مى شود  همراه اين انبعاث اس
ــترده اى پيوند خورد، به فقه كه  كه وقتى آدمى به چنين جريان گس

آداب پيشرفت در اين جريان است روى مى آورد.

ــؤال از او  ــول با ذكر و س ــان كنجكاوى و طلب دارد. رس  «انس
هبون»؟ انسان كنجكاو و طالب و بى آرام است.  ــد: «اين تَذْ مى پرس
ــالم مى گويد: «إِنِّى  ــت. ابراهيم عليه الس ــان ذاهب و رونده اس انس
ــؤال اين است: اين تذهبون؟ به  ذاهب»؛ من رونده ام، بى آرامم. و س
كجا مى روى؟ به چه كسى روى خواهى آورد؟ و در اين مرحله نوبت 

تعليم ها و آموزش هاست.»۳۲
ــان از آموزش  ــس از بينات، در بهره مندی انس ــن تعليم پ همي
ــول، مفهوم كتاب را به همراه دارد. در اين مرحله، كتاب با  های رس
تعليم رسول اهللاَّ صلى اهللا عليه وآله براى انسان شكل مى گيرد. استاد 
نسبت به ضرورت بهره مندى از آموزش هاى رسول و تحليل جريان 

هدايت در رابطه با مرحله تعليم می گويد:
ــتيم،  ــترده اى دارد. تعليم آنچه كه نمى دانس  «تعليم دامنه  گس
ــول بيابيم و بدانيم.  ــتيم بدون رس ــم آنچه كه خود نمى توانس و تعلي
م ما  ــان ما لَم يعلَم»۳۳ مربوط به گذشته است و «يعلِّمكُ نْس «علَّم االْ

ــه و شاهد ناتوانى نسل انسان  ونُوا تَعلَمون»۳۴ مربوط به هميش لَم تَكُ
ــتيم  ــت. خداوند آنچه را كه نمى دانس اس
ــم و آنچه را كه  ــه نمى داني ــه را ك و آنچ
ــا مى آموزد. و اين  نمى توانيم بدانيم به م
رسول اوست كه با تالوت آيه ها و با ذكر، 
ــپس آموزش و تعليم  تزكيه و آزادى و س
ــاب و حكمت را به عهده دارد... كتاب  كت
ــن آيه به معناى فرايض و مكتوبات  در اي
ًا  حفَ ــده: «صُ ــت كه در آن آيه هم آم اس
»۳۵؛ صحيفه هاى  يمةٌ تُب قَ ــرةً فيها كُ ه مطَ
ــتورها و كتاب هاى  ــى كه در آنها دس پاك
ثابت و استوار هست. هنگامى كه من به 
ــادم ناچارم كه آداب حركت و ادب  راه افت
حضور را بيابم، و در اين مرحله با همراهى 
كتاب و به حكمت و دستاوردهاى استوار و 
محكم راه مى يابم و از جهل ها و غفلت ها 

و كفرها و كفران ها رها مى شوم.
ــى است كه حذر و   تعليم انبيا آموزش
عمل و شهود و قرب را به دنبال مى آورد و 
همين است كه انذار مى گويندش و روش 
كار فقيه هم همين است. تعليم و آموزش 
ــت. تعليمى است كه مغز و قلب  تنها نيس
هوا  قَّ ــت و پا را در بر مى گيرد. «ليتَفَ و دس
م  فى الّدينِ و لينْذروا قَومهم اذا رجعوا الَيهِ
رون»۳۶. تفقه در تمامى دين نه  لَعلَّهم يحذَ

در احكام، مقدمه ى انذار است.»۳۷ 
ــت كه آدمى به  ــه همراه اين انبعاث و پيوند با وحى اس در ادام
ــان برای  ــيد؛ كه انس ــأله ى واليت خواهد رس درك صحيحى از مس
ــى دارد تا به تطبيق احكام  ــتمر از وحى نياز به ميزان بهره مندى مس
ــت يابد و اين ميزان مى بايست بر وجود آدمى  بر زندگى خويش دس
ــوى ديگر نيز مى بايست بر  ــد و از س ــته باش و حركت او وقوف داش
ــد و در نتيجه براى اين آگاهى  ــتى آگاهى داشته باش كل نظام هس
ــتى مرتبط باشد. آن وقوف بر  ــت با خداوندگار حاكم بر هس مى بايس
انسان و اين آگاهى از قوانين حاكم بر هستى، مى تواند ميزانى براى 
ــتمر و جاودان حركت  ــى و در نتيجه هدايت مس ــدى از وح بهره من

انسان در رابطه با معارف وحى باشد.
 «واليت و توحيد اين چنين در هم گره مى خورند و از يكديگر 
ــوند. و اين جاست كه واليت كارساز و كارگشاست و اگر  جدا نمى ش
ــار بگذارى، چيزى از دين باقى نمى ماند.۳۸ و در اين مرحله  آن را كن
ــت كه تو استناد به ولى را در هر كارى مى خواهى؛ كه  از واليت اس
مى فرمايند آنچه از اين بيت بيرون نيايد باطل است۳۹ و بدون استناد 
ــن هنگام تو در هر زمانى؛ چه غيبت و  ــه اين بيت نمى خرند. در اي ب
چه حضور و در هر كارى و اينكه چه بپوشى و چه بخورى و چگونه 

صفايـي: واليـت و توحيد ايـن چنين در هم 
گره مى خورند و از يكديگر جدا نمى شوند. و 
اين جاست كه واليت كارساز و كارگشاست 
و اگر آن را كنار بگذارى، چيزى از دين باقى 
نمى ماند. و در اين مرحله از واليت اسـت كه 
تو اسـتناد به ولى را در هر كارى مى خواهى؛ 
كـه مى فرمايند آنچه از اين بيت بيرون نيايد 
باطـل اسـت و بـدون اسـتناد به ايـن بيت 
نمى خرند. در اين هنگام تو در هر زمانى؛ چه 
غيبـت و چه حضـور و در هـر كارى و اينكه 
چه بپوشـى و چه بخورى و چگونه بنشـينى، 
چگونه غضـب كنى و چگونه ارتبـاط برقرار 
كنى، بايد از امر ولى الهام گرفته باشـى و به 

او مستند باشى.
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ــينى، چگونه غضب كنى و چگونه ارتباط برقرار كنى، بايد از امر  بنش
ولى الهام گرفته باشى و به او مستند باشى.»۴۰ 

ــاب و در زمينه  ميزان ها  ــن واليت كه در ادامه  بينات و كت و اي
ــت؛ كه آدمى خودش با گرايش به غيب و  ــود زنده اس مطرح مى ش
ــود و آن را براى  ــد و پيوند با وحى، به آن محتاج مى ش ــرح توحي ط

خودش مطرح مى كند. 
ــظ دين و امام را با  ــا دين را، كه طبيعتًا حاف ــا اين نگرش م «ب
ــودش دارد، نه يك راه، بلكه تنها راه مى دانيم. خيلى فرق مى كند  خ
ــه ى راه هايى كه آدمى در پيش دارد  ــه ما بگوييم دين در مجموع ك
ــد، تنها راه  ــت... نتيجتًا اينگونه دين اگر هم راهى باش ــك راه اس ي
نيست. در حالى كه با اين نگاه مى بينيم كه دين، تنها راه است! چون 
ــتمرار،  مجموعه ى امكانات بالفعل و بالقوه ى آدمى تكافوى اين اس
ــاى محتمل و مظنون و متيقن  ــن ارتباطهاى پيچيده و اين دنياه اي

را نمى كند.»۴۱
با اين طرح كلى از بينش دينى و طرح وحى و رسالت و امامت 
و واليت و توحيد و معاد كه يك مجموعه جامع و هماهنگ از بينش 
و گرايش و كوشش را به همراه دارد ما مى توانيم به سراغ نظام هاى 
ــده برويم. كه با  ــالم ارايه ش فكرى و عقيدتى و طرح هايى كه از اس

اين بينش دينى:
ــود، و جريان فكرى  ــالمى مشخص مى ش ــفه  اس  «حدود فلس
ــلمين تفكيك مى شود؛ كه روش هاى  اسالمى از جريان فكرى مس
برخاسته از حكمت اشراق و مشاء و يا خرابات و خانقاه و يا تركيبى 
ــد. اين روش و اين جريان فكرى  ــا، آثار و لوازم ديگرى دارن از اينه
ــالمى بود كه در كوير عربستان در ذهن بدوى ترين آدم ها روييد  اس
ــطح  و آنها را روياند. بدون احتياج به مقدماتى و اصطالحاتى، در س
ــنفكرها كارش را آغاز كرد و توده هاى مردم را به  ــن، نه با روش اميي
ــت، كنار نگذاشت؛ كه رسول با  ــان پايين اس جرم اين كه فرهنگش
ــت، كه  ــان قوم، زبان عربى نيس زبان قومش حرف مى زد. و اين لس
ــول فقط اعراب نبودند و رسول فقط با آنها حرف نزد كه با  قوم رس
ــول زبانى بود كه  ــا هم حرف زد و ما را هم هدايت كرد. زبان رس م
ــان توشه مى گرفت و انسان را راه  از ادراكات حضورى و از قدر انس

مى برد.»۴۲
 اما زبان ديگری که فقط در نزد يك عده مى تواند مطرح شود و 
خدايى را براى جلوگيرى از تسلسل می سازد و تا آنجا پيش می رود 
که رستاخيز و معاد انسان را هم در ذهن و خيال او مطرح می کند، 
ــالم نيست. زبانی که مى خواهد با شهود گنگ و خيالى اش  زبان اس
ــان بسازد كه نه واقعى است و نه زاينده در متن  وحدتى را براى انس
ــان، اين زبان رسول نيست. آن زبان که  حوادث و زندگى واقعى انس
ــا هر چيزى مى تواند  ــاد مى كند كه ب ــر آخر هم دين را آنقدر گش س
ــازد و صلح كند و آن می شود كه دين را به ابزارى كارآمد براى  بس
ــتعمار تبديل مى كند و مذهب را صندوق نسوز استعمار می سازد،  اس

اين ها زبان دين و وحی و مذهب اصيل نيستند. 

3
 آنگاه كه با اتكا به شكل كار رسول اهللا  صلى اهللا عليه وآله به 
ــت يافتيم، در اين  طرحى اصيل در برخورد با دين و طرح وحى دس
ــه ديگر به خوبى مى يابيم كه دين چه دارد و اين كه رابطه دين  هم
با فلسفه و عرفان چگونه تحليل مى شود. چنانچه انسان در نهايت با 
ــادگى از گذر هياهوى مكاتب  اتكا به اين بينش دينى مى تواند به س
ــعت گذر كند و حتى التقاطهاى  و جريان هاى فكرى با آن همه وس
ــلمين را نيز به سادگى بشناسد و بشناساند.  موجود در روش هاى مس
ــتاد بدان معتقد بود همين اتکا به بينش دينی در برخورد با  آنچه اس
مکاتب ديگر می باشد؛ زيرا انسان مذهبی تنها همراه با بينش دينی 
ــت که می تواند به موضع برتر در تقابل با  و طرح اصيل مذهب اس

مکاتب ديگر دست بيابد. 
زمانى هم كه ما طرحى از اسالم و جريان اصيل آن يعنى مذهب 
ــت نداشته باشيم، نه وحى ضرورتى خواهد داشت و نه  اصيل در دس
اضطرارى براى هدايت در انسان شكل مى گيرد. و درست اينجاست 
كه با عدم در دست داشتن يك طرح جامع از دين، به عدم كارآمدى 
ــفه هاى بيگانه و عرفان هاى  ــراغ فلس دين حكم مى كنيم و يا به س
وارداتى مى رويم تا دين را رونقى بدهيم و يا اينكه آن را به طور كلى 

كنار مى گذاريم، همان طور که در غرب اتفاق افتاد. 

و از اين روست كه استاد پيش از طرح دين و مفاهيم آن، پيشتر 
ــكل  ــيد و در رابطه با ش ــان به يك بينش دينى می انديش براى انس
برخورد رسول با انسان به اولويت تربيت معتقد بود؛ مادامى كه بينش 
انسان نسبت به تركيب عالى خويش و اندازه  هستى و وضعيت خود 
ــتى گسترده شكل نگيرد، معيارى  ــبت به جهان در متن اين هس نس
براى جريان فكرى و معرفتى و احساسى و اخالقى و عملى نخواهد 
داشت و آنگاه است كه فروشگاه هاى بزرگ مكاتب بشرى به راحتى 
او را كه با معيارى از خويشتن همراه نيست مى توانند بفريبند و يا اگر 
ــان قصد انتخاب و براى انتخاب قصد شناخت داشته باشد،  حتى انس
ــايى خويش عمر اين انسان را ببلعند و يك  اين مكاتب براى شناس
عمر آدمى را در پيچ و خم ساختمان هاى بزرگ خويش نگاه دارند.  
«وحى با نظام تربيتى خاص خودش و با طرح سؤال و با ذكر و با 

آرى، وحى تنها در رابطه با اصالت عبوديت به 
جايگاه اصيل خويش دسـت مى يابد و زبان 
خـودش را پيدا مى كند و گرنه با بينش هاى 
غير دينى و در مسير جريان هاى ديگر، تنها 
در حد يك مسـتند چشم گير خواهد بود و تا 
حد حاشيه اى براى تزيين مباحث فلسفى و 

اخالقى و عرفانى سقوط خواهد كرد.
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بهره بردارى از ادراكات بالواسطه و با كمك شكر و تمحيص و بالء، 
ــق اليقين و برد اليقين  ــد خلوص معرفت را باال مى برد و به ح درص
مى رساند... اين جريان، يك جريان مستقل است و با جريان فلسفى 
ــروع و ختم اين ها از جايى  ــلمين كارى ندارد؛ چون ش و عرفانى مس
ــت؛.... اين درست است كه در بعضى از قسمت ها  تا جايى ديگر اس
ــا، بايد مجموعه ها را و  ــت ولى در مجموعه ه وحدت و يگانگى هس

شروع و ختم ها را بررسى كرد و به مشابهت ها مغرور نشد.»۴۳
ــدن در تك تك  ــه، بدون وارد ش و همين تفاوت در آغاز و ريش
مباحث به سادگى بر انسان روشن است. ببينيد كه چگونه اگر انسان 
ــلح باشد، نه تنها فريب نمى خورد كه با بيشترين  به بينش دينى مس
ــرعت از آن ساختمان هاى بزرگ فلسفى و عرفانى گذر مى كند و  س
ديگر با اسم مسلمين به اسالمى بودن طرح حكم نمى كند و مى يابد 
ــن بينش دينى هم  ــش دينى دارد و همي ــه وحى خودش هم بين ك
ــرفت احساس ها را به دنبال  جريان فكرى مى آورد و هم الگوى پيش
ــود دارد، يك نظام  و   ــاس مبانى و مقاصدى كه در خ ــر اس دارد و ب

ساختمان علمى متفاوت را طرح مى ريزد.

آغاز در نهايت 
ــراغ فلسفه  مسلمين و  ــتاد با اتكا به همان بينش دينى به س اس
عرفان مسلمين رفت و با نشان دادن تاثير اين بينش دينى بر جريان 
فكرى و احساسى و عملى انسان، به طرح التقاط هايى پرداخت كه 
ــلمين وجود دارد. در نهايت نيز به  ــفى و عرفانى مس در جريان فلس

طرح جديدى از علوم، بر اساس همين بينش دينى روی آورد.
ــت عبوديت به جايگاه اصيل  ــی تنها در رابطه با اصال آری، وح
خويش دست می يابد و زبان خودش را پيدا می کند و گرنه با بينش 
های غير دينی و در مسير جريان های ديگر، تنها در حد يک مستند 
چشم گير خواهد بود و تا حد حاشيه ای برای تزيين مباحث فلسفی 

و اخالقی و عرفانی سقوط خواهد کرد.
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5مقاله

بـه مناسـبت مطالبات مقـام معظم رهبـرى در مسـافرت به قم
                        

آيت اهللا مرتضى رضوى
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ــكراهللا  ــوزه علمية قم ش ــين ح ــرم جامعة مدرس ــور محت حض
سعيهم

ــم ادام اهللا  ــت حوزه علمية ق ــورای مديري ــور محترم ش و حض
توفيقاتهم

ــالم عليكم، با تحيات و آرزوی توفيق برای حضرات محترم  س
ــئوليت بزرگ و سرنوشت سازی كه به عهده دارند، و در اين  در مس
ــت) سر رشتة  عصر (كه پايان مدرنيته و آغاز دين گرائی جهانی اس

حركت جهان را به دست دارند و بايد داشته باشند.
ــروران موفق باشند- كه ان شاء اهللا خواهند بود، و طليعه  اگر س
ــكار است- در اين باره سرنوشت انسان  های موفقيت هم اكنون آش
را در اين دوره رقم خواهند زد. و گرنه اين فرصت عظيم تاريخی به 
ــری برای اين كار (تقريبًا همه عناصر  ويژه آمادگی بالقوه جامعه بش
ــت) از بين  ــناختی در جهت آن نهاد و هم جهت با آن اس جامعه ش

خواهد رفت.
ــختی را می دهد كه بی  ــوزه علميه در اين زمان، امتحان س ح
ــؤليتش به اين حد  ــد در هيچ دوره ای از تاريخ نه هنگفتی مس تردي

بود و نه سختی امتحانش.
ــروران،  ــوای اين نامه) برای س ــاال (بل همه محت ــطر ب چند س
مصداق توضيح واضحات و زيره به كرمان بردن بود كه بايد عريضه 

را با مقدمه ای شروع می كردم.
ــنهاد خودم را درباره تحول در حوزه عرضه  پيش از آن كه پيش
ــون كه مقام معظم  ــنهاد ديگر تقديم می دارم: اكن ــدارم، يك پيش ب
رهبری دام ظلّه از نو اين سلسله را جنبانيدند و اصول نظر خودشان 
ــروران از همه افرادی كه  ــت س را در اين باره بيان كردند، بهتر اس
ــد، فراخوان كنند تا همه نظرهای  ــری و طرحی در اين باره دارن فك
ــود و از آن ميان، يك برنامه كامل به  ــيده، در هيئتی بررسی ش رس

دست آيد.
پيشنهاد:

ــود، درباره هر   با همان ترتيب كه علوم در حوزه تدريس می ش
علمی، نظر پيشنهادی خودم را ارائه می دهم:

ــده ايم  ــرف و نحو: در اين باره دچار تحول ش ــات: ص ۱- ادبي
ليكن سه نقيصه به نظر می رسد:

ــتم جای گزين چنان كه بايد، جای نيفتاده و با  الف: هنوز سيس
ــت كه بايد اين اضطراب به طمأنينه كامل  نوعی اضطراب همراه اس

تبديل شود.
ــود.  ــت كافی در حدی كه بايد به ادبيات داده نمی ش ب: اهمي
ــی ناميد. و  ــه را يك عارضه فرهنگ ــوان نام اين نقيص ــی می ت يعن
بهترين راه حل اين نقيصه، گزينش اساتيد از نظر علمی، و نيز ارجی 
ــتاد بر ادبيات می نهد است. و همچنين مديران اين دوره در  كه اس

مدارس نيز می توانند نقش مهمی در اين زمينه ايفا کنند.
ــت كه طلبه بما هو طلبه، بی ترديد بايد در همان  ج: بديهی اس
ــد. و اين اصل چندان كه بايد،  دوره، در ادبيات به حد تخصص برس
عملی نمی شود؛  حتی گاهی ديده می شود كه فردی مثالً  در فقه به 

ــيده اما به شدت دچار فقر ادبياتی است كه اجتهادش  حد اجتهاد رس
ــاره علومی غير از فقه  ــورد. اين فقر به ويژه درب ــز به درد نمی خ ني
(اصول دين، شناخت مكتب، شناخت قرآن و حديث و علوم فراوانی 
ــانی موسوم هستند)  ــت و امروز به علوم انس كه بر آن ها متفرع اس
خود را می نماياند. به عبارت ديگر بدون تخصص و تبحر در ادبيات، 
هرگز نمی توان در اين بخش از تاريخ به نيازهای خودمان و پرسش 
ــخ داد. زيرا بديهی  ــبهات، پاس های جامعه جهانی و همچنين به ش
ــت كه باصطالح «اخت شدن» با علوم مكتب بدون تخصص در  اس

ادبيات مكتب، غير ممكن است.
ــختگيری مهربانانه، به  ــم: در اين باره س ــح تر عرض كن صري
شدت ضرورت دارد تا جلو پيشرفت اين روحيه ليبراليزه طالب عزيز 

درباره ادبيات، گرفته شود، و مصداق «سختكوشی» حاصل گردد.
ــت، بايد ارزش را  در اين دوره كه دوره آغازين دروس حوزه اس
ــيد؛ يكی مرد علمی به از  به كيفيت داد و از چگونگی كميت نهراس

صد هزار.
ــبك و روال، تعيين كننده كيفيت در دوره  ــًا خود همين س اتفاق

های باالتر هم هست.
ــتر بينش و  ــان (در بس ــد ارزش گذاری م ــوق تخصص: باي ف
فرهنگ حوزوی) به طوری باشد كه عده ای عالقمند شوند كه فقط 
ــد و رتبه فوق تخصص در آن را جايگاهی بدانند  در ادبيات كار كنن
كه سزاوار اختصاص عمرشان به آن باشد كه متاسفانه نه تنها چنين 
ــان از  ــت بل در فرهنگ ما چنين كاری و چنين تصميمی، نش نيس

ساده لوحی شخص، گشته است.
ــت كه مانند كسانی يا جريان  ــطرهای فوق، اين نيس مراد از س
ــد و زمانی ديگر  ــبنا كتاب اهللا» گفتن ــيم كه زمانی «حس هائی باش
«حسبنا النحو» و در برابر اهل بيت عليهم السالم اعالم خود كفائی 
ــو در خدمت قرآن و اهل بيت عليهم  ــت كه نح كردند. مراد اين اس
السالم باشد. خوشبختانه امروز به خوبی روشن شده كه هيچ چيزی 
ــالم بی نياز كند و دوره  ــالم را از اهل بيت عليهم الس نمی تواند اس
اسالم منهای اهل بيت عليهم السالم تمام شده، اگر ما اين رويكرد 
ــتش را بگيريم و كما  ــل بايد دس ــت ندهيم، ب ــكفته را از دس نو ش

يستحقه پرورشش دهيم.
ــالم  ــد: ادبيات بايد در خدمت قرآن و اهل بيت عليهم الس تاكي
ــد، نه در  ــق و متدلوژی» اهل بيت باش ــد، يعنی مطابق «منط باش
موازات آن يا در تعارض احيانی با آن. و اين خط بايد رعايت شود تا 
نه از آن طرف سقوط كنيم و نه از اين طرف كه در فهم زبان قرآن 

و اهل بيت عليهم السالم دچار ضعف شويم.
ــر در علوم، كامالً  در بستر ظريف  معانی و بيان: امروز فكر بش
انديشی و ريزه كاری قرار دارد. آن چه تا امروز درباره معانی و بيان، 
ــی در ابعاد  ــخن شناس ــخن (س توقع می رفت، تنها جنبه هنری س
ــخن، يك علم  ــف هنری) بود. اما امروز از هر پيچش زلف س مختل
ــخ پرسش های  كامل در می آيد؛ به طوری كه آن چه امروز در پاس
اساسی جهانی، و در پاسخ به شبهات بايد ارائه شود، بخش زيادی از 
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آن، از «ظرافت های كالم قرآن و حديث»،  نشأت می يابد.
ــته، امروز (شايد)  ــارت بگويم: بر خالف گذش می خواهم با جس
ــد به فوق  حتی يك متخصص نيز در معانی و بيان نداريم تا چه رس
ــرو بس مفيد و الزم را (كه زمانی از آن  تخصــص. چرا بايد اين قلم
ــبنا  ــت بدهيم. در اين جا نيز آفت بدبخت كننده «حس ما بود) از دس

المعانی و البيان» را ياد آور می شوم.
ــر وقت لفظ منطق به  ــق: اين نگرش عمومی- كه ه ۲- منط
ــوند.  ــطوئی جلب می ش ــان می آيد، فورًا  ذهن ها به منطق ارس مي
ــان غير از آن منطقی وجود ندارد- بايد از اساس  گويی در عالم انس
ــود. هر مكتب برای خودش يك منطق دارد؛ مثالً  مكتب  اصالح ش
ــم، ماركسيسم، بوديسم، هندوئيسم،  كانتيانيسم، دكارتيسم، هگليس
ــم و... حتی بينش آن پير زن  ــيحی، ليبراليسم، مدرنيس يهودی، مس

ــتاد ساله در  ــواد هش دهاتی بی س
ــدام برای  ــه، هر ك ــن نقط دورتري
ــان منطق ويژه دارند. حتی  خودش
ــراق غير از منطق  ــيخ اش منطق ش

ارسطوئی است.
در اين ميان بايد كامالً  روشن 
ــرآن و اهل بيت  ــود كه منطق ق ش
ــبك  ــت؟ س ــالم چيس عليهم الس
ــان اين  ــی و روال كالم و بي و مش
ــت؟ و با  ــيئ» چيس «تبيان كل ش
ــيئ را بيان می  ــه منطقی كل ش چ
كند؟ تا كی بايد اين اصل اساسی،  
ــامحة  بل اصل اوليه را با همان مس
پيشين، ادامه دهيم؟ سروران توجه 
دارند كه ما هنوز هم كه هنوز است 
منطق خودمان را نمی شناسيم؟

ــه چنين  ــينيان ما ب ــر پيش اگ
ــنده كردند، حق داشتند.  وضعی بس
ــك حزب قاچاق و مورد قتل  زيرا ي
ــش از اين نمی  ــگی، بي عام هميش

ــدون حكومت و بدون  ــر فترت ب ــد. و در آن عص ــت كار بكن توانس
ــات امنيتی و اقتصادی، كاری كردند بس عظيم. اما ما چرا؟ ما  امكان
ــد و آن چه كه ما بايد انجام  ــخصا به حوزه می آي كه حاكم مان ش
ــت، را از نو از ما مطالبه می كند، چرا بايد به  دهيم و تكليف مان اس

همان كار پيشينيان مظلوم و مهجور، بسنده كنيم.
هر منطق ويژگی های خود را دارد. اينك به چند ويژگی منطق 
ــروران  ــاره می كنم (و اگر س ــالم اش ــرآن و اهل بيت عليهم الس ق

خواستند مشروح آن را تدوين كرده و تقديم می كنم):
ــالم، «منطق  ــرآن و اهل بيت عليهم الس ــق مكتب ق ۱) منط

تبيين» است.
ــريه» توان آن را دارد، از  ۲) اين منطق تا آن جا كه «طاقة البش

«جراحی»- فونكوسيوناليسم- دوری كرده است.
۳) به همان دليل رديف دوم، «منطق امی» است؛  يعنی «زبان 
ــت كه ناخودآگاه های فطری  ــان» است و مخاطبش فطرت اس انس
ــاند و بدين سبك، علم و علوم سالم به انسان  را به خودآگاه می كش

می دهد.
۴) اين منطق «منطق ثبوت» است نه اثبات.

ــريح (فيزيولوژی) پيكر انسان را شكافته  ــتاد علم تش مثال: اس
ــت كارش  ــرح می دهد: اين نای و ريه اس روی ميز می گذارد و ش
هم اين است، اين كبد است و كارش نيز اين است، اين قلب است، 
اين مغز است، اين سلسله اعصاب است، اين شبكه عروق است و... 
ــت و او در اصل، كاری با اثبات  ــتاد، منطق ثبوت اس منطق اين اس

ندارد.
ــه آدرس از او  ــی ك يا كس
ــيد، راه را به شما نشان  می پرس
ــی دهد ثبوتًا  و كاری با اثبات  م

ندارد.
ــل همين رديف  ــه دلي ۵) ب
ــت  چهارم،  «منطق هدايت» اس
ــه منطق اثباتی رياضی. گرچه  ن
ــان منطقش  ــی نيز با هم رياض

يكی از علوم اين مكتب است.
۶) منطقی كه ثبوتی باشد، 
قهرًا  با عنصر مهمی از «ابطال 

خواهی» همراه است.
ــتاد علم تشريح می  آن اس
ــن وظايف االعضاء در  گويد: اي
بدن انسان بود كه به شما شرح 
ــخنم را  دادم. اينك هر جای س

نمی پذيريد، ابطال كنيد.
ــارت ديگر: نه تنها  و به عب
درباره خود قرآن «تحدی» می 
ــی  ريبٍ مما  نْتُم ف ــد- إِن كُ كن
ــورة من مثْله- از اصولی ترين اصل مكتب  نا فَأْتُوا بِسدبلى  علْنا ع نَزَّ
ــی ماهيت اين  ــت. يعن ــا فرعی ترين فرع آن، در مقام تحدی اس ت

منطق چنين است.
ــطوئی: مراد از بحث فوق اين نيست كه منطق  ۳- منطق ارس
ــطوئی را دور بيندازيم. بل كه بر  مكتب را تدوين كنيم و منطق ارس
ــطوئی يك منطق  ــالف نظر دكارت و همه اروپائيان، منطق ارس خ
ــت. اما  ــالً  صحيح و بعد از منطق رياضی دقيق ترين منطق اس كام
ــی و مفاهيم  ــت: منطق «علم ذهن شناس فقط منطق يك علم اس

شناسی» نه منطق يك فلسفه.
دانش ذهن شناسی و مفاهيم شناسی، اگر برای هر مركز علمی 
ــنائی با  ــرای ما ضرورت حياتی دارد. و الزمه اين، آش ــد، ب الزم باش

علـوم انسـانى غربـى بـا افـزودن چنـد آيه و 
چند حديـث، به علوم انسـانى اسـالمى تبديل                 
نمى شـود. زيرا چيزى كه از اصـل باطل و غلط 
اسـت با چنين اختالطى، صحيح نمى شـود. بل 
بدتـر مى گردد. ايـن كار دو بار آزمايش شـده 

است:
1) زمانى كه كليسـا مسيحيت را بر ارسطوئيات 
سوار كرد و عصر اسكوالستيك را به وجود آورد 
و در نتيجـه آن بـالى عظيم بر سـر مسـيحيت 

آمد.
2) وقتى كه مسـلمانان، ارسـطوئيات را فلسفة 
اسـالم ناميدنـد و نتيجـه آن باز مانـدن جامعه 
اسـالمى از شـناخت منطق خود و فلسـفه خود 
گشـت. اكنون همان آزموده را از نو دربارة علوم 
انسانى به كار نگيريم، زيرا خطرناكترين خطرها 

است.
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منطق ارسطوئی است.
ــت؟  ــی: ذهن چيس ــی و مفاهيم شناس ۴- علم ذهن شناس
ــی ميان عين و ذهن  ــت؟ تعاط معلومات پيش از تجربه ذهن چيس
(جامعه شناسی شناخت) بر چه نظامی استوار است؟ و... سؤال هائی 
ــوب  ــتند كه امروز در جهان كامالً مطرح و از مبانی علوم محس هس
می شوند. ما بايد به اين علم نيز مجهز باشيم و جالب اين كه آيات 

فراوان و احاديث بسيار در اين باره داريم.
ــخنی يك  ــطوئی: در اين جا پيش از هر س ــفه ارس ۵- فلس
ــن از مجموع بيانات مقام معظم رهبری  ــب مهم را می آورم: م مطل
ــافرت درباره فلسفه، به ويژه با توجه به آن چه در بازديد  در اين مس
ــكات فرمودند، چنين می فهمم: نمی شود كه يك  از نمايشگاه مش
ــد و دنيا بر ما  ــفه باش مركز علمی با عظمت حوزة علميه، فاقد فلس
ــان، فاقد هر نوع فلسفه هستند. اول  بخندد كه با اين همه ادعای ش
يك «فلسفه نو» را به طور كامل آماده كنيد سپس آن را جای گزين 
اين فلسفه بكنيد. در نمايشگاه مشكات اين نظرشان را به تصريح و 

تنصيص فرمودند.
ــخن از هر حيث تام، كامل و  اين س
ــت و بايد بدين گونه عملی  حكيمانه اس
شود. و روشن است كه يك «فلسفه نو» 

از مطالبات معظم له است.
ــطوئی بايد گفت:  دربارة فلسفه ارس
ــطوئی (خواه مشائی آن  ــفه ارس اوالً  فلس
مانند فلسفه سينوی،  و خواه صدرايی آن) 
نه تنها هيچ شبهه ای را حل نكرده است 
بل اكثر شبهات را بر مكتب ما وارد كرده 
ــت و  و اصول دين ما را تخريب كرده اس

هر دو گونه آن، منكر معاد است.
ــود كه اين فلسفه توان بيشتری در  اين كه گاهی گمان می ش
ــخ به شبهات دارد، از عدم توجه به اصل مسئله ناشی می شود.  پاس

در اين جا دو بيان وجود دارد:
ــنايی دارند، به  ــفه و يونانيات آش ــف: برخی از آنان كه با فلس ال

وسيله همان فلسفه به برخی شبهات پاسخ خوب داده اند.
ــتند،  ــنا هس ــفه مذكور آش ب: برخی از آنان كه با منطق و فلس
ــل بيت عليهم  ــبهات را، از زبان و بيان قرآن و اه ــخ برخی ش پاس

السالم بهتر در می آورند و پاسخ اهل شبهه را می دهند.
بايد دقت كرد كه رديف الف نادرست و رديف ب صحيح است. 
و اين به خاطر همان آشنايی با «ذهن» و «مفاهيم ذهنی»  است كه 

آنان در منطق و فلسفه ارسطوئی با آن آشنا می شوند.
بنابر اين: اين فلسفه ارسطوئی نيست كه پاسخ می دهد. بل اين 
عالم مكتب قرآن و اهل بيت عليهم السالم است كه با دانش «ذهن 
ــی و مفاهيم شناسی» كه در ضمن اشتغال به ارسطوئيات،  به  شناس

دست آورده، در اين كار قوی می باشد.
ــت. و يكی از گرفتاری های بس بزرگ  اين نكته بس مهم اس

ــرون نيائيم  ــا از اين گرداب بي ــت. ت ــا در همين نكته و نقطه اس م
همه مشكالت بويژه در «الهيات= خدا شناسی»، «هستی شناسی»،   
ــی» و... همچنان باقی خواهد ماند. (البته اين فقط  ــان شناس «انس
ــتند و اكثريت قريب به اتفاق شان در  ــطو گرايان هس برخی از ارس

همان چاه ارسطو می مانند و مانده اند)
ــطوئی به قدر لزوم در حوزه باشد و آن چه  پس بايد منطق ارس
ــفه ناميده می شود، از كرسی فلسفه فرود آيد و جای خود را به  فلس
«دانش ذهن شناسی و مفاهيم شناسی» بدهد و مسئله خيلی آسان 
است: اگر مجاز باشد، می توان با افزودن چند پرانتز و جمله هايی به 
صورت «شرح مزجی» بر «نهاية الحكمه» مرحوم عالمه طباطبائی، 

اين دانش ذهن شناسی و مفاهيم شناسی را مدون كرد.
۶- تدوين فلسفه مكتب:

الف: الهيات: آن چه در قرآن و در نهج البالغه- از جمله خطبه 
ــژه از امام رضاعليه  ــز از ائمة ديگر به وي ــر- و ني ــوارد ديگ اول و م
السالم آمده را بدون كوچكترين شرح و بيان، تنظيم كنيم، و همان 
ــت در حدی  كافی بل فراتر از حد كفايت اس
ــق آن نزديك هم  ــفه ای به اف كه هيچ فلس
نمی شود، و هيچ پرسشی درباره توحيد و خدا 
ــی نمی ماند مگر اين كه پاسخ آن در  شناس
افق بسی بلند و در عمق بس ريشه دار، داده 
ــده است. عرض كردم بدون شرح و بسط.  ش
بديهی است كه شرح و بسط آن به استاد آن  
ــرط اين كه مغز استاد با  ــت به ش مربوط اس

يونانيات آشفته نباشد.
ــی: تخيالت ارسطوئی  ب: هستی شناس
ــره  ــی (با عقول عش ــتی شناس ما را در هس
فرضی و افالك نه گانه فرضی) بيچاره كرده 
است. در حالی كه قرآن به ويژه آيات كيهان شناسی آن، و اهل بيت 
ــرح دادم- ما را به اوج  ــالم- با منطق ثبوتی شان كه ش عليهم الس
اعالی اين دانش می رسانند. به طوری كه بنده بحث مختصری در 
كتاب «تبيين جهان و انسان» در اين باره كرده ام. برخی دانشمندان 
غربی به سرعت در سرقت اصول قرآن و اهل بيت عليهم السالم كه 
ارائه داده ام با همديگر مسابقه گذاشته اند. باصطالح سر حضرات را 

با شرح اين ماجراها به درد نمی آورم.
ــان شناسی: انسان شناسی ای كه ما در قرآن و احاديث  ج: انس
داريم،  اعجوبه و شگفت آور است. سوگمندانه بايد گفت با اين همه 
ــاس غلط ترانسفورميسم  ، به دنبال بينش های پر از غلط، بل از اس
غربيان هستيم. همان طور كه قبالً نيز با پيروی از تفسير آيه ها بر 
ــم بوديم و آن چه با آن آشنا نيستيم انسان  مبانی يهودی، فيكسيس

شناسی قرآن و اهل بيت عليهم السالم است.
چه بگويم؟ سوگند به خدا، علوم انسانی در قرآن و احاديث ما، با 
همان منطق تبيينی و ثبوتی، كه شرح دادم، به حدی روشن، واضح، 
با سهولت در تعليم و تعلم، و شوق انگيز، همراه با لذت علمی است 

آن چـه امروز به طور مشعشـع 
براى خود در عرصه جهانى جاى 
باز مى كند، اسـالم قرآنى و اهل 
بيتى است نه اسـالم ارسطوئى 
كـه بـراى مـا نيـز يـك عصـر 
اسكوالستيك درست كرده بود.
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ــنائی با آن ها، علوم انسانی غربی خس و خاشاك راه  كه با كمی آش
می گردد.

ــاده به حضور  ــروران گرامی! (همان طور كه در نامه سرگش س
ــت علوم انسانی را بومی كنند نوشتم)؛ علوم انسانی  آنان كه قرار اس
ــالمی  ــانی اس ــی با افزودن چند آيه و چند حديث، به علوم انس غرب
تبديل نمی شود. زيرا چيزی كه از اصل باطل و غلط است، با چنين 
ــن كار دو بار  ــل بدتر می گردد. اي ــود. ب ــی، صحيح نمی ش اختالط

آزمايش شده است:
۱) زمانی كه كليسا مسيحيت را بر ارسطوئيات سوار كرد و عصر 
ــر  ــتيك را به وجود آورد و در نتيجه آن بالی عظيم بر س اسكوالس

مسيحيت آمد.
ــطوئيات را فلسفه اسالم ناميدند و  ــلمانان، ارس ۲) وقتی كه مس
ــالمی از شناخت منطق خود و فلسفه  نتيجه آن باز ماندن جامعه اس
ــت. اكنون همان آزموده را از نو درباره علوم انسانی به كار  خود گش

نگيريم، زيرا خطرناكترين خطرها 
است.

ــئله امروز به وضوح  اين مس
پيداست كه آن چه امروز به طور 
ــود در عرصه  ــرای خ ــع ب مشعش
ــالم  جهانی جای باز می كند، اس
قرآنی و اهل بيتی است نه اسالم 
ــا نيز يك  ــطوئی كه برای م ارس
عصر اسكوالستيك درست كرده 

بود.
ــته،  ــش از پنج دهه گذش پي
ــوفی كه در ميان ما بود  هر فيلس
ــطوئی بود اما اگر  ــوف ارس فيلس
توجه شود امروز كمتر كسی چنين 
ــد و روز به روز قرآن  فكر می كن

ــفه مشخص  ــالم به عنوان يك فلس و مكتب اهل بيت عليهم الس
ــی می كند. تنها چيزی كه با  ــا منطق مخصوص خود، خود نماي و ب
ــود تدوين الهيات اين فلسفه (به شرحی  ضرورت تمام بايد عملی ش
ــت. سپس پرداختن به هستی شناسی و انسان  كه عرض كردم) اس

شناسی آن، و ديگر علوم انسانی.
وقتی كه ما اين نوع سخن می گوئيم برخی ها فورًا می گويند 
ــوف به فلسفه ارسطوئی بود. اينان اساسًا  امام(ره)  امام خمينی فيلس
را نمی شناسند. امام همان است كه در صحيفه نور منعكس است و 
با آثاری كه در جوانی تدوين كرده كامالً فرق دارد. رهبری و امامت 
ــت كه در صحيفه نور است. وانگهی كی  ــتری اس امام در همان بس
امام ما را از تحول و نيز از كوشش برای هر چه بيشتر نزديك شدن 
ــالم باز داشته است؟ اين كه  به مكتب قرآن و اهل بيت عليهم الس
امام نبوغ هر نابغه و دانش هر دانشمند را ناديده نگرفته، دليل تأييد 
ــتين را تاييد  ــت. آيا اگر امام نبوغ و دانش اينش همه جانبه آنان نيس

ــه دين يهودی و تامين زمينه بمب  ــت ك كند (و كرده) دليل اين اس
ــت؟  گفتمان او در صحيفه نور و  ــازی او را نيز تاييد كرده اس اتم س
ــيره عملی او در اداره انقالب و كشور و پيامش به جامعه جهانی،  س
ــالم است و اوست كه  مبتنی بر مكتب قرآن و اهل بيت عليهم الس
ــرآن صاعد» می نامد. و خودش  ــالم را «ق دعاهای ائمه عليهم الس
ــت و آرای فقهيش همين  ــاد و «ان قلت، قلت» اس ــد به اجته معتق
ــود. و اين  ــی و گاهی نقد می ش امروز در درس مراجع عظام بررس

خواسته خود امام است.
ــفه اخالق: اين عنوان (و همچنين هر فلسفه مضاف)  ۷- فلس

به سه محور می چرخد: هستی، چيستی، چرايی.
ــتی اخالق: آيا اخالق يك واقعيت آفرينشی دارد؟ يا صرفًا   هس
يك امر قراردادی است؟ و در بيان ديگر: آيا اخالق در اصل و اساس 
يك پديده طبيعی و خلقتی است يا صرفًا  اعتباری است؟ باز به بيان 
ديگر: آيا اخالق ريشه در ذات و نهاد انسان دارد يا محصول عقالنی 

و مفعول فعل بشر است؟
ــه عبارت ديگر: آيا اخالق  و ب
ــك واقعيت خلقتی در  به عنوان ي
ناخودآگاه انسان است يا محصول 

آگاهی اوست؟
ــی  غرب ــی  شناس ــان  انس در 
اخالق يك امر قراردادی و صرفًا  
ــت. زيرا به نظرشان،  اعتباری اس
ــت و در ذات و  ــان حيوان اس انس
ــزی به نام اخالق  نهاد حيوان چي

مشاهده نمی شود.
كه  وقتی  ــالق:  اخ ــتی  چيس
اخالق يك امر اعتباری می شود، 
چيستی آن نيز اعتباری می شود. 
ــش از  ــش های باال، پرس در پرس
ــی دارد يا نه؟  ــود» اخالق بود كه آيا وجودی طبيعی و آفرينش «وج
ــش از «گستره اخالق» است كه محدوده آن قلمرو  در اين جا پرس
ــد، هنجار  ــت. اگر وجود اخالق اعتباری باش «هنجار و ناهنجار» اس
ــی گردد؛ يعنی چيزی يا رفتاری در جهان  و ناهنجار هم اعتباری م

خلقت نيست كه برای انسان طبعًا ناهنجار باشد.
ــود، به  ــار و ناهنجار محدود نمی ش ــئله در دايره هنج اين مس
ــئله «جرم و جزا» نيز كشيده می شود؛ جرم اعتباری می شود و  مس
به قول ريمون آرون در «مراحل اساسی انديشه در جامعه شناسی»: 
ــت در حالی كه همان رفتار در جامعه  رفتاری در يك جامعه جرم اس
ــت. او فقط در امور اقتصاد و مالكيت،   ديگر يك رفتار معصومانه اس
ــان مربوط می داند و آن را مصداق  ــئله را به طبيعت و طبع انس مس
ــرم و قابل جزا می داند. البته او مقصود خودش را از زبان ديگران  ج
ــا محور ديگر اخالق و قانون از بين  ــی گويد و بدين صورت ده ه م

می رود، از جمله اخالق جنسی و قوانين امور جنسی.

وقتـى كه مـا اين نوع سـخن مى گوئيـم برخى 
هـا فـوراً مـى گوينـد امـام خمينى فيلسـوف به 
فلسـفه ارسطوئى بود. اينان اساسـاً  امام(ره) را            
نمى شناسـند. امام همان اسـت كـه در صحيفه 
نور منعكس است و با آثارى كه در جوانى تدوين 
كرده كامـًال فرق دارد. رهبـرى و امامت امام در 
همان بسـترى اسـت كه در صحيفه نور اسـت. 
وانگهى كى امام ما را از تحّول و نيز از كوشـش 
براى هر چه بيشتر نزديك شدن به مكتب قرآن 

و اهل بيت عليهم السالم باز داشته است؟
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ــد. آيا چون ذات، طبع و نهاد  چرايی اخالق: چرا بايد اخالق باش
انسان خواستار و ايجاب كننده اخالق است يا شبيه قوانين راهنمايی 
ــر آن را می  ــت كه آگاهی بش و رانندگی، يك ضرورت اجتماعی اس
سازد؟ و چون خود اخالق وجودًا  و اقتضاًء اعتباری است، هر روز می 

توان اصول آن و نيز فروع آن را تعويض كرد.
ــالق» در حوزه  ــفه اخ ــفانه آن چه امروز به عنوان «فلس متاس
ــان شناسی  ــت كه بر انس ــود همان اخالق غربی اس تدريس می ش
ــتی اخالق» (كه عنوان «فلسفه  ــت. يعنی در «هس غربی مبتنی اس
ــود و اين موضوع  اخالق» در اصل يعنی همين) هيچ بحثی نمی ش

اساسی با مسامحه برگزار می شود.
ــاگردی در جلسه به اين موضوع عطف توجه  ــتادی يا ش اگر اس
ــالم  ــد، با اين جمله تعبدی غير علمی فيصله می يابد كه: از اس كن
ــت  ــت، در حالی كه اين فقه نيس بر می آيد كه اخالق اعتباری نيس
ــد. بايد تبيين  شود و االّ دقيقا يك گفتمان  تا احكام آن تعبدی باش

عوامانه است. بايد بيان شود كه 
ــت.  چگونه اخالق اعتباری نيس
ــد آيه و حديث  ــا افزودن چن و ب
(در محور خارج از هسته هستی 
اخالق) اين درس اخالق غربی، 

اسالمی نمی شود.
ــت؟ برای  ــن اس ــرا چني چ
ــوزه ما تكليف  ــن كه هنوز ح اي
ــن نكرده  «خلقت آدم» را روش
ــهمگين ما در  ــت؛ خالء س اس
است.  خودمان  ــی  شناس انسان 
همان طور كه در بخش انسان 

شناسی اشاره كردم.
ــه در حوزه  هر طلبه ای ك
ــاله  حضور دارد- از جوان ۱۸ س
ــا به  ــاله- ي ــالمند ۸۰ س ــا س ت

ــم توراتی يهودی معتقد است و يا به ترانسفورميسم غربی  فيكسيس
ــحابی است. آن چه در اين ميان مفقود  و پيرو كتاب مرحوم دكتر س

است انسان شناسی قرآن و اهل بيت عليهم السالم است.
۸- درس اخالق: درس اخالق  بريده از اصول و مبانی انسان 
ــت. موعظه و اندرز خيلی الزم و  ــی، همان موعظه و اندرز اس شناس
ــروز افراد عوام  ــت و ام ــت اما فقط برای عوام مفيد اس ضروری اس
ــده اند و اين همه مردم تحصيل كرده به شدت نيازمند  خيلی كم ش
ــی و از آن طريق  ــان شناس ــت كه مبتنی بر اصول انس اخالقی اس
ــفه وجود  ــی به معنی «فلس ــی و جرم شناس مبتنی بر هنجار شناس
ــد. اگر اين مشكل را حل نكنيم نه فقط اخالق  هنجار و جرم»، باش
ــاس نبوت و دين مان در معرض  بل فقه مان، بل حتی اصول و اس
ــر جوان به خوبی مشاهده  اضطراب خواهد بود كه آثار آن را در قش
ــه در آن گروه از جوانان كه  ــی كنيم. و همين اضطراب را به عين م

نسبت به انقالب يا بی تفاوت هستند و يا با آن تضاد دارند، مشاهده 
ــد، چون  ــی كنيم. زيرا چنين فردی حتی خودش را نيز نمی شناس م

انسان را از ديدگاه قرآن و اهل بيت عليهم السالم نمی شناسد.
ــاهده كرديد كه افراد سياسی برانداز نيز اعتراف كردند كه  و مش

مشكل شان در علوم انسانی است.
امروز در اين عرصه، ديگر جائی برای اخالق اندرزی و موعظه 
ــت. اين همه درس اخالق برای چيست؟  مصداق خانه  ای نمانده اس

از بيخ ويران است و خواجه در فكر رنگ و روغن ايوان است.
ــت را از تعيين و تدوين  ــت: آن چه حوزه علميه با اين عظم عل
«انسان شناسی قرآن و اهل بيت عليهم السالم» باز داشته فقط يك 
ــطوئی سينوی و صدرايی» است. زيرا  چيز است؛ و آن «فلسفه ارس
هر دو، انسان را فقط دارای يك روح می دانند و اين بينش وارداتی 
ــت.  ــالً  مطابق بينش وارداتی از غرب امروز اس ــرب كهن، كام از غ
فلسفه سينوی و صدرايی در اين مسئله، گوش، روح، مغز، انديشه و 
ــت  جان ما را به حدی فرا گرفته اس
كه از خروج از آن و از ديدن انسان 
ــی مكتب خودمان، به شدت  شناس

ناتوان هستيم.
مگر همين فلسفه نيست كه از 
زمان خود ارسطو تا زمان مالصدرا،  
همجنس گرايی را (به قول ريمون 
ــار معصومانه، بل  ــك رفت آرون) ي
ــب می داند؟  ــل گاهی واج الزم، ب
ــان فقط  ــفه ارسطوئی انس در فلس
ــك روح (نفس) دارد كه مثالً  می  ي
ــد از درجه پائين تر  تواند مدرج باش
ــر. در حالی كه در مكتب ما  تا باالت
انسان دارای سه روح است و انسان 

معصوم دارای چهار روح.
ــنهاد: هيئتی متخصص در  پيش
اين كار، بنشينند و انسان شناسی قرآن و اهل بيت عليهم السالم را 
تدوين كنند و صد البته چنين كاری برای ما كه به اقيانوس قرآن و 

حديث متكی هستيم كاری است خيلی آسان.
۹- تفسير: برای روشن شدن هر چه بيشتر مطلب، ابتدا فقه را 

مثال می آورم: در عرصه فقهی سه نوع فقه داريم:
۱) فقه برادران اهل سنت كه در متون فقهی شان آمده.

ــط دوره «حوزه حلّه» مرسوم و  ۲) فقه مقارن: متونی كه تا اواس
رايج بود، كه فقه شيعه مقارن با فقه اهل سنت هم مباحثه، تدريس 

و تدرس می شد و هم در متون تدوين می گشت.
ــرف نظر از مبانی و آرای  ــيعی كه تا امروز با ص ۳)  فقه ناب ش
ــنی، جريان دارد، كه حيات علمی و زيستی ما می  فقهی برادران س
باشد. و به اعتراف همه مراكز آكادميك حقوقی جهان (البته با صرف 
نظر از گفته ها و شنيده های ژورناليستی و غير علمی) حقوق در فقه 

آن چـه حوزه علميـه با اين عظمـت را از تعيين 
و تدويـن «انسـان شناسـى قـرآن و اهـل بيت 
عليهم السـالم» باز داشـته فقط يك چيز است؛ 
و آن «فلسـفه ارسـطوئى سـينوى و صدرايـى» 
است. زيرا هر دو، انسان را فقط داراى يك روح        
مـى دانند و ايـن بينش وارداتـى از غرب كهن، 
كامالً  مطابق بينش وارداتى از غرب امروز است. 
فلسـفه سينوى و صدرايى در اين مسئله، گوش، 
روح، مغز، انديشه و جان ما را به حدى فرا گرفته 
است كه از خروج از آن و از ديدن انسان شناسى 

مكتب خودمان، به شدت ناتوان هستيم.
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شيعه دقيقترين و كاملترين حقوق در تاريخ بشر است.
در تفسير دو رديف اول را داريم؛ يعنی اكثر تفسيرهای پيشينيان 
از آن اهل سنت (و بيشتر از اقوال شخصی افراد غير مسئول از قبيل 
ــده) می  يهوديانی مانند كعب االحبار، وهب بن منبه و... بر گرفته ش

باشد.
ــيری كه شيعيان  ــير مقارن: بايد به صراحت گفت: هر تفس تفس
ــته اند (صرف نظر از تفسير نور الثقلين و برهان كه درباره شان  نوش
ــير مقارن هستند.  ــخن خواهد آمد) همگی و بدون استثناء، تفس س
ــارن خيلی فرق دارند، به  ــارن بودن نيز با فقه مق ــفانه در مق و متاس

شرح زير:
ــيرها با تفسير برادران اهل سنت است.  الف: اصالت در اين تفس

بر خالف فقه مقارن كه اصالت شيعی آن محفوظ بود.
ــتدالل  ب: در فقه مقارن، احاديث خودمان كامالً  در عرصه اس
حضور داشتند. يكی از تدوين كنندگان فقه مقارن شيخ طوسی است 
ــت. اما  كه دو كتاب از چهار كتاب حديثی(كتب اربعه) ما از آن اوس

ــير مقارن (باز تكرار  در متون تفس
ــتثناء) اكثريت  ــم بدون اس می كن
ــای ما  ــاق حديث ه ــك باتف نزدي
حضور ندارند. حديث های مربوط 
ــرآن، در متون اعم از  ــير ق به تفس
ــه و بحار و... محبوس و  كتب اربع

بال استفاده مانده اند.
ــير  و باعبارت مختصر: ما تفس
ــير مقارن ناقص»  ــنی، و «تفس س
داريم، اما تفسير ناب شيعی نداريم 
ــت خيلی روشن.  و اين واقعيتی اس
ــير نيز همان كاری را  و تا در تفس
ــام داده ايم، انجام  كه در فقه انج
ندهيم، علوم انسانی ای كه سزاوار 
ــه و متناسب با نقش و  حوزه مقدس

مسئوليت جهانی حوزه باشد، نخواهيم داشت.
ــينيان با آن فقدان امنيت و فقدان امكانات، فقه ناب شيعی  پيش
ــير نكنيم؟  را تدوين كرده و پرورانيدند. ما چرا بايد اين كار را درتفس

چه عذری داريم؟
ــنهاد: عرض كردم: آن چه می نويسم زيره به كرمان بردن  پيش
ــت، اما به عنوان يك طلبه بايد بنويسم تا چه مقبول بيفتد و چه  اس
ــود. و از سنگينی مشكالت سروران نيز بی خبر نيستم كه  مردود ش

از كنار گود برنامه صادر كنم.
پيشنهاد می شود يك فراخوان برای جمع آوری احاديث مربوط 
ــناخت ها در حديث هم متفاوت  ــود. زيرا ش به آيات قرآن، اعالم ش
ــيری مشخص  ــت. از مجموع ره آورد اين فراخوان،  احاديث تفس اس

خواهد شد.
ــيری در تفسير علی  برخی ها فورًا می گويند: حديث های تفس

ــده اند. اوالً  ــير برهان جمع ش ــير نورالثقلين و تفس بن ابراهيم، تفس
ــير)  ــالوه بر منقح نبودن و حاوی احاديث ضعيف بودن اين تفاس (ع
ــی را آورده اند كه با لفظی از  ــيرها معموال فقط حديث هاي اين تفس
الفاظ آيه مستقيمًا ارتباط دارند. و در اين كار نيز خيل عظيم حديث 

ها همچنان مانده و آورده نشده اند.
ثانيًا: چندين برابر آن حديث ها،  حديث هايی داريم كه آيات را 
تفسير می كنند و هيچ رابطه لفظی با آيه ها ندارند و اين مهم است. 
ــير ما بيشتر در همين حديث ها است كه فرد انديشمند  و جان تفس

بايد آن ها را جمع آوری كند و به آن فراخوان تقديم كند.
ــنهادی ندارم. زيرا آن  ــول فقه: در اين باره هيچ پيش ۱۰- اص
ــود، همان  ــگان می گويند كه علم اصول فقه بايد تنقيح ش چه هم

كافی است.
ــد) به  ــاره ش ــه: فقه ما  (همان طور كه پيش تر نيز اش ۱۱- فق
ــر از آن، قابل  ــت كه باالت ــيده اس حدی به كمال و تكامل خود رس
ــت. مردانی بزرگ و شخصيت های الهی با همت عظيم  تصور نيس
ــان در  ــار خفق ــان در آن اعص ش
بحبوحه قتل عام ها، بی امنيتی و 
بی امكاناتی شديد، چنين كار بس 
ــام داده اند. به دليل  عظيم را انج
ــه از داشتن  همان شرايط، هميش
ــيعی، كامالً  يك نظام حكومتی ش
ــتر فقه ما  ــوس بودند و لذا بس مأي
ــيعی منهای  ــت «جامعه ش در جه
ــری كرده  ــت گي ــت» جه حكوم

است.
ــاب «لمعه  ــت در كت يك دق
ــقيه» مرحوم شهيد اول- كه  دمش
ــته  ــق نوش ــدان دمش آن را در زن
است- و مقايسه آن با ديگر متون 
ــه با ديگر  ــی (حتی در مقايس فقه
ــرق های ظريفانه ای  ــان می دهد كه ف ــهيد) نش آثار فقهی خود ش
ــت. زيرا آن مرد بزرگ آن كتاب را برای  ميان آن و ديگر متون هس
سربداران نوشته است؛ حكومت سربداران كه می توانست تنها بويی 
ــهيد برساند؛ حكومتی كه  ــروعيت را به مشام فقيهی مثل ش از مش

حتی در رأس آن يك فقيه جامع الشرائط، قرار نداشت.
ــيخ طوسی، به وضوح نشان  ــوط» مرحوم ش يك نگاه به «مبس
ــيس حكومت شيعی، حتی آن مرد بزرگ را  می دهد كه يأس از تاس

در برخی مسائل به ابراز رأی متناقض، وادار كرده است.
از باب مثال: در جايی می فرمايد: معادن،  بخشی از انفال و مال 
امام است. و در جای ديگر می فرمايد: هر معدنی در ملك هر كسی 

باشد، مال آن كس است.
اگر به فتوای اول عمل كنيم، فتوای دوم (باصطالح فقهی) لغو 
ــود.  ــود و اگر به فتوای دوم عمل كنيم، فتوای اول لغو می ش می ش

 ما تفسـير سـنى، و «تفسـير مقـارن ناقص» 
داريـم، اما تفسـير ناب شـيعى نداريـم و اين 
واقعيتـى اسـت خيلى روشـن. و تا در تفسـير 
نيـز همان كارى را كه در فقـه انجام داده ايم، 
انجام ندهيم، علوم انسانى اى كه سزاوار حوزه 
مقدسه و متناسـب با نقش و مسئوليت جهانى 

حوزه باشد، نخواهيم داشت.
پيشينيان با آن فقدان امنيت و فقدان امكانات، 
فقه ناب شيعى را تدوين كرده و پرورانيدند. ما 
چرا بايد اين كار را درتفسير نكنيم؟ چه عذرى 

داريم؟
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ــت و يا ملك بخش  ــالم اس ــرا هر زمينی يا ملك امام عليه الس زي
ــال مالك زمين  ــد: هر معدن در هر زمين، م ــی. و می گوي خصوص

است. و ديگر جائی برای فتوای اول نمی ماند.
ــاره ای ندارد غير از اين تناقض. چرا؟ برای اين كه فتوای  او چ
اول، جان فقه شيعی را بيان می كند و در فتوای دوم جان و زندگی 
شيعيان را حفاظت می كند. اگر به همان فتوای اول بسنده می كرد، 
ــد كه ای شيعيان، هر معدن بزرگ و كوچك را  معنايش اين می ش
ــتی به حاكمان جور تقديم كنيد (و  ــد، دو دس ــما باش كه در ملك ش
حاكمان جور همين كار را می كردند)، و با دست خودتان خودتان را 

فقير تر و قدرت جور را قوی تر كنيد.
ــه، به عنوان تحول  ــی مختصر: آن چه در حوزه مقدس در عبارت
ــت از «يأس» به  در فقه، بايد انجام يابد، تغيير اين جهت گيری اس

«اميد».
ــه ادلّه اربعه در موضوع  ــنهاد: در اين باره بايد نگاه ديگر ب پيش
حاكميت، و نيز بهره برداری خوب و دقيق از لمعه شهيد، و از برخی 
آثار محقق كركی از قبيل «جامع المقاصد» به ويژه از رساله «قاطعة 

اللجاج» آن مرحوم شود.
ــده كه دايره  ــيس حكومت، موجب ش واليت فقيه: ياس از تاس
ــده است. زيرا فقيهی  واليت فقيه در برخی متون فقهی، محدود ش
ــت و يقين دارد  ــت واليتی كامالً  مايوس اس ــيس حكوم كه از تاس
ــيعه هرگز (پيش از ظهور ولی عصرعج) صاحب حكومت نخواهد  ش
شد، فقط درباره صغيران بی كس، زن شوهر گم شده، و محجوران، 

واليت فقيه را بحث می كند.
ــت و ابتدا بايد  ــالوه بر اين، واليت فقيه از مباحث امامت اس ع
آن را در فلسفه قرآن و اهل بيت عليهم السالم بحث كرد،  و از اين 

جهت از موضوع فقه خارج است.
ــأ اهل  ــود، نه تنها منش ۱۲- كالم: آن چه كالم ناميده می ش
ــالم  ــی ندارد، بل از آغاز مورد مخالفت ائمه طاهرين عليهم الس بيت
ــی بود، كه ائمه  ــطوئی، واردات ــفه ارس بود. زيرا كالم نيز مانند فلس
ــالم از پرداختن به آن منع می كردند. و اين يك واقعيت  عليهم الس
ــيرة مسلّم اهل بيت عليهم السالم است. چرا؟  تاريخی، حديثی، و س
ــالم فلسفه دارند نه كالم.  برای اين كه قرآن و اهل بيت عليهم الس
ــت چون اصولِ دين درجه اول و  ــون كالم از بن و بيخ ناقص اس چ
درجه دوم را با «تعبد» بحث و تحليل می كند. اما قرآن و اهل بيت 
عليهم السالم در اين عرصه به تعبد ارزش نمی دهد و كالم وارداتی 
ــتن درب امامت، آورده شده بود. پرداختن به  از مسيحيت، برای بس
ــالم حجت نباشند و  كالم به اين معنی بود كه خود ائمه عليهم الس

صرفًا  مانند هر متكلمی به مباحثات تعبدی بپردازند.
ــد،  ائمه عليهم  ــرورت كالم: وقتی كه كالم همه گير ش اما ض
السالم و اصحاب می بايست در حد لزوم كفائی و «وجوب كفائی» 
به كالم بپردازند و پرداختند. همين طور بزرگانی مانند خواجه نصير، 

عالمه حلّی و... .
امروز نيز عالوه بر شرايط پيشين، با پيدايش كالم جديد غربی- 

ــتر به محور «تجربه دينی»؛ تجربه درونی فردی و شخصی  كه بيش
افراد مبتنی است،  و كاری با نبوت و نبوت ها ندارد، و كالم ناميدن 
ــز متكلم نداريم  ــش دارد- ما در حد واجب كفائی ني ــای پرس آن ج
ــخ گوئی را در همه عرصه ها داريم، پس  ــؤليت پاس به ويژه كه مس

پرداختن به آن و تقويت اين بنيان ضرورت دارد.
البته همين مباحثه درباره «تجربه دينی» نيز نيازمند يك انسان 

شناسی محكم و مدون است.
ــود از نفوذ شيعيان وصايتی، در مراكز  در پايان: پيشنهاد می ش
ــه، بايد به دقت جلو گيری كرد. زيرا آنان كه به واليت  حوزه مقدس
ــالم معتقد نيستند و ائمه را «ولی من عنداهللا» نمی  ائمه عليهم الس
دانند و تنها آنان را افراد برجسته و اليق می دانند، همه چيز حوزه را 
به باد می دهند. بل همه چيز كشور و تشيع را از بين می برند، و آن 
ــت پيش آوردند، در حوزه نيز همان  مصيبت ها كه در عرصه سياس

بالها را ايجاد می كنند.
 مرتضی رضوی

۱۴۳۱/۱۱/۲۴ ه، ق.
۱۳۸۹/۸/۱۰ ه، ش.
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گفــت و گـــو
 آيا دين نيازمند به فلسـفه است؟ / گفتگوى سمات 
با دكتر حسين غفارى، استاد فلسفه دانشگاه تهران

قسمت دوم
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گفتگوى سمات با دكتر حسين غفارى، 
استاد فلسفه دانشگاه تهران-2

گفت وگو

ــين غفاری به سال ۱۳۳۴  دکتر حس
ــد. تحصيالت  ــد ش ــران متول در ته
ــگاهی خود را در رشته فلسفه  دانش
ــفه غرب در  ــری فلس ــرب تا دکت غ
ــه داد. وی از   ــران ادام ــگاه ته دانش
ــته و شاخص استاد  شاگردان برجس
ــت که  ــهيد مرتضی مطهری اس ش
ــالمی را از سال ۱۳۵۲ تا  فلسفه اس
ــرکت در دروس مختلف  ۱۳۵۷ با ش
ــفا، منظومه،  ــهيد از الهيات ش آن ش
ــت. وی دروس  ــفار و ... فرا گرف اس
حوزوی غيرفلسفی را نيز نزد بعضی 

علمای دينی تهران آموخته است.
برخی از آثار منتشر شده دکتر غفاری 
ــريعت  ــد از: ۱ـ نقد نظريه ش عبارتن
ــی  انتقادی فلسفه  صامت ۲ـ بررس
ــفه  ــت جلد اول ۳ـ فلس نقادی کان
عرفان شيعی و همچنين ده ها مقاله 
بلند در موضوعات مختلف فلسفی و 

فلسفه اجتماعی. 
نامبرده همچنين برای دو دوره مدير 
ــگاه تهران بوده  ــفه دانش گروه فلس
ــتی مؤسسه انتشارات  و نيز سرپرس
ــز تحقيقات تطبيقی  حکمت و مرک
ــده دارد. وی  ــز برعه ــت را ني حکم
ــيار گروه فلسفه  در حال حاضر دانش

دانشگاه تهران است.
آثار قريب االنتشار وی عبارتند از: ۱ـ 
جلد دوم فلسفه نقادی کانت ۲ـ جلد 
اول تفسير عرفانی غزليات حافظ ۳ـ 
ــفه اسالمی  يک دوره ۳ جلدی فلس
ــته های فلسفه  برای تدريس در رش
ــيع دين کامل،  ــگاهی ۴ـ تش دانش
ــبت به  ــن (با اضافات نس کمال دي

چاپ نخست)
ترجمه از انگليسی: ۱ـ شرح مختصر 
ــگ، با  ــض از يووين ــد عقل مح نق

تعليقات و حواشی
ــطو از برنتانو  ۲ـ معانی وجود در ارس

با تعليقات و حواشی
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اشاره
در شماره پيشين سمات، حاصل اولين نشست و  گفتگو 
ــفه دانشگاه تهران به  ــتاد فلس با جناب آقای دکتر غفاری اس
ــدن تا  ــی از آن به دليل آماده نش ــيد که البته بخش چاپ رس
ــماره موکول شد که اين بخش  ــريه به اين ش زمان چاپ نش
باقيمانده را در انتهای جلسه دوم گفتگو که در همين شماره 
ــت از نظر خواهيد گذراند. آنچه در زير از  ــيده اس به چاپ رس
نظر می گذرانيد حاصل گفتگوی دومين جلسه است. مباحث 
ــه گفتگو نيز انشاء اهللا در شماره آتی از نظرتان  سومين جلس

خواهد گذشت. 

 بحث جلسـه گذشـته مان به اينجا رسـيد كـه جنابعالى 
فرموديد، معارف عقالنى به نحو اتم و اكمل در قرآن و عترت 
وجود دارد. سـئوال اين اسـت كه با اين فرض، چه ضرورتى 
وجـود دارد كـه ما براى اخذ ايـن معارف به فالسـفه يونانى 
رجـوع كنيم. (ضمن اينكه در جايـى نقل قولى از امام خمينى 
ديدم كه گفته اند، ارسـطو بويى از آنچه قرآن در اين معارف 
مطرح كرده، نبرده است). آيا نمى شود نقطه عزيمت ما همين 
آيات و روايات باشـد و منظومه ِحكمى و معرفتى ما مبتنى بر 

قران و عترت باشد؟ 
ــم اهللا الرحمن الرحيم.  ما در بحث گذشته در  دکتر غفاری: بس
ــئوالی که  ــير منطقی به اين صورت پيش آمديم که بعد از س يک س
ــتدالً و به تفصيل بدون اينکه  ــتگاه فلسفه اسالمی شد، مس از خاس
ــتگاه درونی را نفی کنيم، ( از نظر مستشرقين، خاستگاه درونی  خاس
نفی می شود. آنها با ديد جامعه شناسانه می گويند که سرمنشاء هر 
ــرقی باشد  ــت و خصوصًا اگر يک فکر ش فکری از جای ديگری اس
ــذ غربی ارتباط دهند، و  ــًا می خواهند يک جوری آن را به مآخ حتم
ــه قرآن کريم می گويند  ــن را غلط می دانيم. آنان حتی راجع ب ما اي
ــت)  ــده اس که قرآن هم از تورات و انجيل و متون هندوها گرفته ش
ــفه  ــتگاه بيرونی فلس ــتگاه درونی، خاس ضمن حفظ و تأکيد بر خاس
ــتگاه بيرونی در تالئم با  ــالمی را هم پذيرفتيم و گفتيم که خاس اس
ــت. گفتيم که همه فالسفه الهی در عالم يکی  ــتگاه درونی اس خاس
ــفه مثل مبدأ،  ــفه الهی يک مطلب است. مسائل فلس ــتند. فلس هس
معاد، انسان، سير به سوی خداوند، تکاليف اخالقی، مجموعًا فلسفه 
ــفه ای در هر جايی اگر مشتمل بر اين عناصر  ــت. هر فلس الهی اس
ــد فلسفه الهی است. بله خاستگاه بيرونی فلسفه اسالمی فلسفه  باش
ــت و گفتيم که منظور آن نهضت الهی است که در يونان  يونان اس
ــقراط به عقيده بنده (که همانطور که اشاره کردم در  ــت. س بوده اس
ــه ادعای صريح خودش  ــتقالً آن را اثبات کرده ام) و ب ــه ای مس مقال
ــت که در طول  ــخصيتی اس ــد، ش ــر بود و اگر پيامبر هم نباش پيامب
ــراز اول همه  ــخصيت اخالقی و معنوی ط ــخ به عنوان يک ش تاري
قبولش دارند. افالطون الهی ترين حکيم بوده است. ارسطو در همان 
ــت.  ــوب افالطون، البته نه در حد و مثل او فکر می کرده اس چهارچ
ــت. حاال سخن بر سر  افلوطين هم حکيم  وعارفی واالمقام بوده اس

ــت، حاال که ما قبول کرديم اين فلسفه الهی است، آيا قبول  اين اس
ــطح خيلی باالتری، در  داريم که همه اين مطالب، به اعتقاد ما در س
ــالم آمده است؟ در اين صورت،  قرآن و معارف اهل بيت عليهم الس
ــت که ما به اينها متمسک بشويم؟ اگر ما قبول داريم  چه نيازی هس
که فلسفه اسالمی چيزی اضافه تر از معارف الهی مندرج در مکتب 
ــتقيمًا معارف  وحی بيان نمی کند، چرا خودمان را معطل کنيم و مس
ــتفاده از ديگران را هم  ــم و  ننگ اس ــی آن نگيري ــذ اصل را از مأخ
(البته به حسب ادعای مخالفين فلسفه) به خودمان نخريم و احتماالً 
ــود. اين سئوال امروز ماست. اين سئوال،  اختالفات هم کمتر می ش
ــش  دارد. اوالً در اينکه همه اين معارف  به نحو اتم و اکمل  دو بخ
ــالم وجود دارد، بحثی  در قرآن کريم و کلمات معصومين عليهم الس
نداريم. سخن اين است که اساسًا نسبت فلسفه با آنها چيست؟ يعنی 
ــت؟ و اگر در  ــه در اينجا چه صيغه ای اس ــفه فی حد نفس خود  فلس
تالئم کامل هستند چه نيازی به آن داريم؟ من می گويم که ما نبايد 
ــيم. و گمان کنيم فلسفه چيز عجيب و غريبی  ــفه بترس از کلمه فلس
است و مجموعه ای از مطالب پيچيده مثل طلسمات يونانی و چينی 
و غربی است، نه اينطور نيست، برای روشن تر شدن مقصود، فرض 
ــی نبوده اند و حکمايی هم نبوده اند و فقط  ــم که اصوالً انبياي می کني
يک نفر در اين عالم هست و می خواهد عالم را درک کند. او چگونه 
ــب مشاعر و مآخذ ادراکی و قوای  می تواند اين کار را بکند؟ به حس
ــان چگونه با عالم مواجه می شود. «ادراک»  علمی و فکری اين انس
ــری که خداوند در وجود  ــی محصول به کار بردن آن قوای فک يعن
ــت که  ــت. يک راه، راه حواس اس ما برای فهم جهان قرار داده اس
ــتيم. يعنی با ديدن و شنيدن و لمس کردن،  ــنا هس ما همه با آن آش
جهان را درک می کنيم. آيا ادراک ما از عالم همين است؟ نه. حداقل 
ــم که به آن عقل  ــذی برای ادراک عالم داري ــان ها يک مأخ ما انس
می گوييم. اين مأخذ محدود به محسوسات نيست. عقل، صور حسی 
ــت می آورد که  را تجزيه و تحليل می کند و از آن معانی ای را به دس

سـمات: بحث جلسـه گذشـته مان به اينجا 
رسـيد كه جنابعالى فرموديد، معارف عقالنى 
به نحـو اتم و اكمل در قـرآن و عترت وجود 
دارد. سـئوال اين است كه با اين فرض، چه 
ضرورتـى وجـود دارد كه ما بـراى اخذ اين 
معارف به فالسفه يونانى رجوع كنيم. (ضمن 
اينكـه در جايـى نقل قولـى از امـام خمينى 
ديدم كه گفته اند، ارسطو بويى از آنچه قرآن 
در ايـن معارف مطـرح كرده، نبرده اسـت). 
آيا نمى شـود نقطه عزيمـت ما همين آيات و 
روايات باشـد و منظومه ِحكمى و معرفتى ما 

مبتنى بر قرآن و عترت باشد؟ 
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ــی است. يعنی اگر  اين معانی تصورًا و تصديقًا برتر از آن صور حس
ما در حد صور حسی بمانيم، در حد حيوانيم. حيوان است که با حس 
ــت فقط  و حداکثر با خيال کار می کند که آن هم ملحق به حس اس
ــا بخواهيم از عرصه حيوانيت بيرون  ــت. اگر م کمی از آن آزادتر اس
ــعور  ــن درجه آن هم بايد از مأخذ و بخش دوم ش ــم، در کمتري بروي
ــتفاده کنيم. علم هم همينطور است.  ــت اس خود که همان عقل اس
ــت که فکر کنيم علم همه اش حس است. مواد اوليه  اين اشتباه اس
ــتگاه معرفتی  ــازماندهی آن به عنوان يک دس ــت و س علم حس اس
ــد علم به وجود نمی آيد. فرق  ــاس عقل است و اگر عقل نباش بر اس
ــفه اين است که در آنجا همه  علم با عقل يعنی علوم تجربی با فلس
ــب با محسوسات است.  ــی است و روش هايش متناس مواداش حس
ــه اختالف بوده است. يک عده  البته بين دو گروه از متفکرين هميش
ــتند، معتقدند که  ــت هس ــلک و به اصطالح آمپريس که تجربی مس
ــات نيست و ادراک هم جز ادراک حسی نيست و  جهان جز محسوس
ــت؛ يعنی کار عقل حداکثر کليت بخشيدن  عقل هم ادامه حس اس
ــات را با هم ترکيب کرده و  ــت. يعنی محسوس ــات اس به محسوس
ــتند و  ــفه عقلی هس ــه و تحليل می کند. در مقابل اينها فالس تجزي
ــاحت وجودی عالم فراتر از محسوسات است و همين  می گويند، س
ــت. شما در عالم به چيزی  علم تجربی هم فقط بر مبنای حس نيس
ــتناد می کنيد که فراتر از حس است و آن قوانين اين عالم است.  اس
شما به نظمی استناد می کنيد که مشهود نيست. قانون چيزی نيست 
ــهود باشد. مثالً اگر می گوييد که پنی سيلين عفونت را از بين  که مش
ــت که کسی از آن  ــما فقط مبتنی بر حس نيس می برد، اين حرف ش
ــت.  از کجا می گوييد که پنی سيلين  ــتفاده کرده و خوب شده اس اس
ــت که شما آن را  عفونت را از بين می برد؟ اين يک ماده خاصی اس
ــت اما تسری آن  ــت اس ــما را خوب کرد، درس حس می کنيد. اگر ش
ــد؟ اينها همه از  ــته و آينده را از کجا آورده اي ــه ديگران و به گذش ب
ــت. بنابراين ما هم در عالم، امور غيرمحسوس  حس فراتر رفتن اس
داريم که آن نظم و نظام علّی و معلولی و ... است و هم اينکه حتی 
برای  درک اين محسوسات هم بايد از چيزی غير از حواس استفاده 
ــت. اگر کسی بگويد که عالم فقط محسوسات  کنيم که آن عقل اس
ــت، ما با اين افراد ما  ــت و عقل هم ادامه همان محسوسات اس اس
ــم. چون به عقيده اينها اصالً معارفی وجود ندارد که در  بحثی نداري
ــه می گويند عالوه بر  ــتند ک ــد. گروه ديگری هم هس آن بحثی باش
ــات و عالوه بر معقوالت ما راه ديگری هم برای فهم اين  محسوس
عالم داريم که راه قلب و شهود است. و از راه تهذيب نفس و به کار 
بستن روش هايی در زندگی عملی و روحی، توسط قلب و دل آدمی 
ــود. اين راه را عرفان يا سير و سلوک و  ــهود می ش حقايقی بر ما مش
ــتند که ما فعالً با  ــا رياضت می گويند. اينها هم گروه ديگری هس ي

آنها کاری نداريم.
در بحث عقل شـما اشـاره كرديد كه دو دسته هستند كه 
با اينها مخالفند. يك دسـته آمپريست ها هستند كه مى گويند 
عقل يا وجود ندارد يا ادامه حس اسـت و گروه دوم هم عرفا 

هستند.
ــا را به عنوان  ــهود، راه حکم ــل گروهی از اهل ش ــه. حداق ـ بل
ــول ندارند و يا می گويند يقين آور  ــل به حقيقت، يا اصالً قب راه موص
ــالمی تغييراتی  ــفه و حکمای اس ــت. البته در متأخرين از فالس نيس
ــويم. بحث اين است که  ــت که ما وارد آن نمی ش به وجود آمده اس
ــد و بگويد که ما جز  ــرب اصالت حس را داشته باش ــی مش اگر کس
محسوسات، چيزی در عالم نداريم که اين گروه اصالً قائل به وجود 
معرفتی ورای امور حسی در اين عالم نيستند ، اين دسته از افراد به 
معنای واقعی کلمه حيوان ناطق يعنی صرفًا حيوان سخنگو هستند، 

و ما به عنوان انسان متفکر و عاقل با آنها بحثی نداريم.

 شق بعدى هم متصور است و آن وحى است. اينكه ممكن 
است كسـى منكر ادراكات و معارف عقلى نباشد، ولى بگويد 
ما اين معارف عقلى را از وحى مى گيريم و يكى از رسالت هاى 

انبياء هم ليثيروا لهم دفائن العقول بوده است.
ـ ببينيد، بحث فعلی بنده يک پايه بنيادی تر و عقب تر (به معنای 
ــما می فرماييد، بحث در اينست  ــت از آن چيزی که ش ــتر) اس بيش
ــاختمان حقايق از چه مصالحی تشکيل شده است. ما  ــًا س که اساس
می گوييم صرف نظر از اينکه قائل به اين معارف چه کسی باشد، چه 
ــد، آيا اصالً اين معارف  حکما، چه پيامبر و چه حتی خود خداوند باش
در عالم وجود دارد يا نه؟ آيا عالم وجه معقولی هم دارد؟ يعنی در تار 

و پود عالم غير از محسوسات، چيز ديگری هم وجود دارد؟
ــئوال مطرح  ــما گفتيد چنين چيزی وجود دارد، باز اين س اگر ش
می شود که آيا اين چيزی که وجود دارد، برايش مأخذ ادراکی وجود 
دارد؟ همين جمله ای را که بخشی از حديث است و شما در پرسش 
خود به عنوان يکی از رسالت های انبياء به آن اشاره کرديد «ليثيروا 
ــت. «انبياء آمدند  ــاهد عرض بنده اس لهم دفائن العقول» بهترين ش
ــازند»، بايد گنجينه های عقلی  ــکار س که گنجينه های عقول را آش

 غفـارى: اوالً در اينكـه همه ايـن معارف  به 
نحـو اتـم و اكمل در قـرآن كريـم و كلمات 
معصومين عليهم السـالم وجود دارد، بحثى 
نداريم. سـخن اين اسـت كه اساساً نسبت 
فلسفه با آنها چيست؟ يعنى خود  فلسفه فى 
حد نفسه در اينجا چه صيغه اى است؟ و اگر 
در تالئم كامل هستند چه نيازى به آن داريم؟ 
مـن مى گويم كـه ما نبايـد از كلمه فلسـفه 
بترسـيم. و گمان كنيم فلسفه چيز عجيب و 
غريبى است و مجموعه اى از مطالب پيچيده 
مثل طلسـمات يونانى و چينى و غربى است، 

نه اينطور نيست.
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ــتی باشد  (دفائن العقول) در نظام هس
که بعدًا انبياء عظام به عنوان بخشی 
ــالت خود آنها را بر مردم آشکار  از رس
ــج و گنجينه معقولی در  کنند. اگر گن
ــورت فرقی  ــد، در اين ص عالم نباش
ــد يا حکيم  ــه پيامبر باش ــد ک نمی کن
ــی ... چيزی  ــوف و يا هر کس و فيلس
ــد قابل آشکار شدن  که در عالم نباش
ــخن ما در اينست که  نيست. فعالً س
ــاحت عقلی در عالم وجود  اوالً بايد س
ــد و ثانيًا وسيله ادراکی به  داشته باش
ــته  ــی در ما قرار داش ــام قوه عقالن ن
ــی  ــد تا در مرتبه ثالث نوبت کس باش
که از اين قوه برای ادراک آن حقايق 
ــد.  ــتفاده می کند برس و گنجينه ها اس
يعنی ممکن است کسی بگويد فرضًا 
ــات  چيز ديگری هم غير از محسوس
ــد، ولی ما وسيله ای  وجود داشته باش
ــرای درک آن نداريم. يعنی ما مأخذ  ب

ــود.  ــيله وحی، آن وجه معرفی می ش ادراک عقالنی نداريم و به وس
ــت که گاهی موجب ابهام در  اين قول امکان ندارد و همين قول اس
ــود. چرا؟ مثالی می زنم. فرض کنيم زبانی اختراع  اين مباحث می ش
ــود که ما تا کنون در عالم نداشته ايم و شخصی بيايد با اين زبان  ش
ــد. حتی اگر خود  ــق همين عالم صحبت کن ــی خود از حقاي اختراع
خداوند بيايد با زبانی با ما از حقايق اين عالم بگويد که ما از آن زبان 

هيچ چيزی نمی فهميم، اين مطالب هيچ به درد ما نمی خورد.
: مـا در اينجـا يـك تقسـيم بندى راجع بـه كاركرد عقل 
مى توانيم داشته باشيم. يك وقت بحث در باب عقل از جهت 
َمدركيت و منبع و مآخذ بودن براى يك معرفت است و گاهى 
هـم بحـث از ُمدركيت عقل و ابزار فهم حـرف ديگران بودن 
اسـت. يعنى حرفـى را ديگرى (مثًال خداوند جـل و عال) زده 
اسـت، عقل اين حرف را مى فهمـد و درك مى كند. مثًال بحث 
سـئوال و جواب قبر يا جزئيات عالم برزخ كه آقايان فالسفه 
مسلمان هم تصديق كرده اند كه عقل به اين موضوعات راهى 
نـدارد. حاال وقتـى صحبت از محدوديت ميـدان درك و فهم 
عقل مى شـود، مربوط به جنبه َمدركيت و مأخذ بودن عقل در 
توليـد يك قضيـه و گزاره اسـت و نه درباره ُمـدرك بودن و 
ابـزار فهم و مفاهمه بودن آن. چـون در اين بخش همه چيز 
از آن عقل اسـت و اگر كسـى فاقد آن باشـد، مى شود عقب 
مانده ذهنى و سـفيه و محجور.  پس متصور اسـت كه ما غير 
از حسـيات و عقليـات، معارف ديگرى داشـته باشـيم كه از 
جـاى ديگرى آمده باشـد، مثل وحى كه عقـل آن را مى فهمد 
و ُمدِرك آن اسـت، سؤال اين است كه جايگاه اين بخش در 

تقسيم بندى جناب عالى كجاست؟

ــد، ابتدا  ــد خوب گفتي ـ ببيني
ــما عرض  ــن اصطالح ش ــا همي ب
می دهم،  ــح  توضي ــد  بع ــم  می کن
ــر مدرکيِت  ــت عقل فرعِ ب مدرِکي
ــت، يعنی عقل وقتی می تواند  آنس
ــد که قبالً  مدرِک يک حقايقی باش
خود مدرک و مأخذ ادراکی آن باشد 
ــت و مأخذيت   البته منظور مدرکي
سنخی است نه شخصی؛ همانطور 
که در مدرکيت هم همين مقصود 
ــت. يعنی عالم طبيعت و باالتر  اس
ــنخيت عقالنی  از آن بايد دارای س
ــد تا عقل بتواند مأخذ و مدرک  باش
ــد تا سپس عقل من و شما  آن باش
ــاس مدرک آن  ــر اين اس بتواند ب

حقايق بشود.
ــوع  با  ــد در اين موض ــا باي م
تأمل پيش برويم. همه گرفتاری ها 
ــود. تا اين بحث  از اينجا پيدا می ش
ــود. به مطلبی که شما گفتيد  ــود، ابهامات منتقل می ش ــن نش روش
ــود  برمی گرديم. ببينيد! اگر فرض بکنيم که معارف با زبانی گفته ش
ــه درد هدايت ما نمی خورد.  ــيم، ب ــته باش که ما از آن اطالعی نداش
قرآن کريم می فرمايد: «ما ارسلنا من نبی االّ بلسان قومه» لسان را 
ــگ و چه به معنای زبان بگيريم، اين يک حکم  چه به معنای فرهن
ــت. امکان ندارد خداوند پيامبری را برای قومی بفرستد که  عقلی اس
ــت که ۱ـ می گوييم اگر  زبان آنها را نداند. منظور ما از عقل اين اس
ــا قوه ای برای  ــی هم دارد و ۲ـ اگر در م ــان حيث غيرمحسوس جه
ــد، در اين صورت  ــته باش ــوس وجود نداش درک اين حيث غيرمحس
ــد. يعنی اگر  ــرای ما چه بگوي ــی بيايد و ب ــت که چه کس مهم نيس
ــما اگر برايش هرچه بگوييد او چيزی  ــی قادر به درک نباشد، ش کس
نمی فهمد. «صم بکم عمی فَهم اليفْقَهون». بنابراين ما بايد به اين 
قائل باشيم که اين قوه وجود دارد و ما به واسطه اين قوه می توانيم 
امور غيرمحسوس را هم بفهميم. سئوال بعدی اين است که آيا اين 
ــوس کفايت می کند؟ می گوييم  ــوه برای درک همه امور غيرمحس ق
ــت که به صرف وجود قوه عقل قادر به فهم کلّ ما  نه؛ اينطور نيس
ــت که فقط بعضی امور  ــيم. اين عقل قوه ای اس کان و مايکون باش
ــت  ــين جرثقيل خيلی قوی اس را می تواند درک کند. عقل مثل ماش
ــنگين نياز به تکيه گاه دارد. عقل بايد  ــتن بارهای س که برای برداش
ــته باشد. آن مواد يا محسوسات  موادی را برای تجزيه و تحليل داش
ــات. عقل اگر هيچ  ــت و يا فراورده های ثانوی از همان محسوس اس
ــته باشد، نمی تواند کاری کند. اصول  راهی برای ادراکات اوليه نداش
ــت: مانند اصل امتناع اجتماع  کلی عقل برای حرکت، چند اصل اس
ــاع نقيضين و اصل هوهويت و اصل امتناع ترجيح بالمرجح و  و ارتف

سمات: در يكى از تعاريف فلسفه آمده است 
كه فلسـفه عبارت است از فهم حقايق عالم 
به قدر طاقت بشـرى. سـئوال اين است كه 
اين قيد به قدر طاقت، مربوط به عمق است 

يا عرض و يا هر دو؟
غفـارى:  هـر دو. طاقـت بشـرى بـه هر دو 
محدود مى شـود. يعنـى مـا نمى توانيم همه 
اعماق وجود را با عقل خود درك كنيم. يعنى 
عقـل ما در فهـم بعضى مسـائل اصًال راهى 
ندارد. در تعاليم دينى هم هسـت كه «كمال 
معرفتـه العجز عن معرفته». جاهايى اسـت 
كه انسـان احساس عجز مى كند. و اين غير 
از عجز جاهالنه اسـت. جايى كه يك موجود 
متناهـى قـادر به درك يك موجـود نامتناهى 
نيست. يك وقتى هم در عرض است. انسان 
محدود است. هيچ كس نمى تواند بگويد من 

همة زواياى مطلبى را فهميده ام. 
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اصل بداهت قياس (شکل اول) و امثال اينها... عقل با ابتنای به اين 
ــی  ــول، مواد اوليه را تجزيه و تحليل می کند. اگر مواد اوليه حس اص
ــد، از اين اصول کلی هيچ چيزی بيرون  ــته باش ــی نداش يا غيرحس
ــئوال شما در مثال نکير و منکر. بله، عقل در  نمی آيد. برگرديم به س
درک آن هيچ راهی ندارد. يا نسبت اعمال ظاهری ما و نتايج معنوی 
ــی هيچ راهی ندارد.  ــر آنها، در اين مقوالت عقل به تنهاي مرتبت ب
ــت، اما اينکه چه  عقل می تواند بگويد بين عمل و نتيجه رابطه هس
رابطه ای؟ نمی تواند پاسخگو باشد. عقل در آنجايی که مستقل باشد، 
ــد جواب دهد اما در اينجاها نه. کار ديگری که عقل می کند  می توان
اين است که وقتی موادی را به طور فرضی برايش فراهم کنيد، مثال 
ــعر را فرض کنيد برای کسی که هيچ آشنايی با شاعر  يک کتاب ش
آن شعر هم ندارد می خواهيم که درباره آن نظر دهد. عقل در اينجا 
ــوی را در فهم يک مطلب انجام می دهد. اين توانايی عقل  کاری ثان

به ما در فهم متون وحيانی کمک می کند.
 چيزی را که شما فرموديد، تقريبًا مورد اتفاق فالسفه 
ــفه يونان هم با اين  ــلمان اســت. آيا مواجهه فالس مس
ــلمان پذيرفته اند  ــئله همين گونه است؟ فالسفه مس مس
که مثالً در عرصه فقه (جز در مواردی محدود) جای ورود 
عقل (از حيث مدرکيت) نيســت و به آيات و روايات بايد 
ــول دارند که در  ــفه يونان هم قب ــه کرد. آيا فالس مراجع
بعضی عرصه ها عقل بشری نمی تواند وارد شود؟ ظاهرا 
ــا در  ــور نيســت و آنه اينج
عرصه های گوناگون نظری 
ــی اظهار نظر و توليد  و عمل

دارند.
ــد، من  ــر خاطرتان باش ـ اگ
ــه قبل مواردی را عرض  در جلس
ــون می گويد، ما  کردم که افالط
در اينجا فقط می توانيم با حدس 
ــم و عقل  ــان صحبت کني و گم
ــر نمی تواند هيچ حکم قطعی  بش
ــث مربوط به معاد  بکند. در مباح
ــا وجودی  ــا کيفيت خلقت، ب و ي
ــان می کند ولی  که طرحی را بي
ــا در اينجا به صورت  می گويد م
قطعی نمی توانيم اظهار نظر کنيم. 
در الهيات افالطون بعضی موارد 
ــه اظهار نظر  ــت که اين گون هس
کرده است و به نظرم تعبد داشته 
ــطو در پاره ای  ــت. حتی ارس اس
ــالق نيکوماخوس و  موارد در اخ
ــر، مطالب معنوی را  جاهای ديگ
به صورت اصل موضوعی مطرح 

ــت. البته در فضای آن موقع، مباحث وحيانی و دينی مطرح  کرده اس
ــت ولی در بعضی جاها به قول کسانی که از طريق کشف  نبوده اس
ــتناد می کردند و بر پايه آنها  ــيده بودند، اس ــهود به مطالبی رس و ش

استدالل می کرده اند.
ــفه  ــفه آمده اســت که فلس  در يکی از تعاريف فلس
عبارت اســت از فهم حقايق عالم به قدر طاقت بشری. 
ــئوال اين اســت که اين قيد به قدر طاقت، مربوط به  س

عمق است يا عرض و يا هر دو؟
ــود. يعنی ما  ــر دو محدود می ش ــری به ه ــر دو. طاقت بش ـ ه
نمی توانيم همه اعماق وجود را با عقل خود درک کنيم. يعنی عقل ما 
در فهم بعضی مسائل اصالً راهی ندارد. در تعاليم دينی هم هست که 
«کمال معرفته العجز عن معرفته». جاهايی است که انسان احساس 
عجز می کند. و اين غير از عجز جاهالنه است. جايی که يک موجود 
ــت. يک وقتی هم  ــادر به درک يک موجود نامتناهی نيس متناهی ق
ــت. انسان محدود است. هيچ کس نمی تواند بگويد من  در عرض اس
ــت در اينجا مطلبی ذاتًا  همه زوايای مطلبی را فهميده ام. ممکن اس
ــود.  ــد، اما به لحاظ محدوديت های عملی فهميده نش قابل فهم باش
ــت.  ــفه و يا فقها و ديگر علما ذاتًا قابل فهم اس اختالفات بين فالس
ــفه يا فقها بدون دغدغه های بيرونی بنشينند و  يعنی اگر همه فالس
ــاعت ها بحث کنند، اختالفاتشات حل می شود.  سال ها و ماه ها و س
ــت. در طول تاريخ است که اين کار صورت  ولی امکان اين کار نيس

می گيرد. «عرض» به اين معناست.
برگرديم به مطلب خودمان، با اين تقسيم بندی درباره نگرش ما 
ــبت به حقايق عالم، پذيرفتيم که به واسطه مبادی عقلی مستقل  نس
ــيم. اين يک حکم کلی، ضروری و  می توانيم به پاره ای حقايق برس
ــت و هر کس که بخواهد آن را انکار کند از حيز انسانيت  بديهی اس
ــی حکم عقل را انکار کند، نمی تواند خدايی را  ــت. اگر کس خارج اس
ــد که فقط  ــانيت و عدالتی را. اگر قرار باش در عالم اثبات کند يا انس
ــی، شأن ما شأن حيوانات است. آن چيزی  ــيم و ادراکات حس ما باش
ــت. همانطور که  که ما را از حيوانات جدا می کند، ادراکات عقلی اس
ــعه  ــان می تواند معاش خود را به نحو ادراکی تنظيم کند و توس انس
ــر عالم را درک کند.  ــن طريق می تواند نظامات ديگ ــد، به همي ده
مبدأ عالم را هم درک کند. اين يک اصل اولی است و هيچ کس هم 
ــود خداوند را در عالم اثبات  ــد انکار کند. ما با اين اصل وج نمی توان
می کنيم. می گوييم اين عالم با نظاماتش نمی تواند اتفاقی باشد. اين 
عالم بايد مدبر و خالق و رازقی داشته باشد و با داليل مختلف مثل 
ــان نظم و وجوب امکان و برهان صديقين و برهان اتقان صنع  بره
ــت و عقل  ــتی اس و براهين اخالقی که همه اينها هم راه های درس
ــذارد، اثبات می کند که اين عالم خالق و مدبری  بر آنها صحه می گ
ــتدالل ها برای آن خالق صفاتی را اثبات می کنيم  دارد. با همين اس
ــد، عادل باشد و... با همين استدالالت  و می گوييم که بايد عالم باش
ــد و برای  ثابت می کنيم که اين خالق بايد عين رحمت و لطف باش
ــيدن به کمال  موجود ضعيف و عاجزی که خلق کرده، بايد ابزار رس

به واسطه مبادى عقلى 
مسـتقل مى توانيـم به 
پاره اى حقايق برسيم. 
كلى،  حكـم  يـك  اين 
بديهـى  و  ضـرورى 
اسـت و هـر كـس كه 
انـكار  را  آن  بخواهـد 
كنـد از حيز انسـانيت 
خارج است. اگر كسى 
انـكار  را  عقـل  حكـم 
خدايى  نمى تواند  كند، 
را در عالم اثبات كند يا 
انسـانيت و عدالتى را. 
اگر قرار باشد كه فقط 
مـا باشـيم و ادراكات 
شأن  ما  شـأن  حسى، 
آن  اسـت.  حيوانـات 
از  را  مـا  كـه  چيـزى 
كند،  مى  جدا  حيوانات 

ادراكات عقلى است.
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ــت که خود و  ــرار دهد. با همين عقل اس را  ق
ــيم و می گوييم که  ــای خود را می شناس نيازه
ــت.  اين موجود، محتاج راهی برای هدايت اس
ــت، همين قوه فهم  ــه بزرگ ترين راه هداي البت
ــه در زمينه عمل  ــت. ولی اين قوه فهم چ اس
ــت که  ــت. پس الزم اس و چه نظر کافی نيس
ــا را بگيرد. پس به وجود  ــت م خود خداوند دس
ــت. راهنمايانی از جنس خودمان  انبيا نياز هس
ــاندن برنامه  برای هدايت ما. خداوند برای رس
هدايت به پيامبران از وحی استفاده کرده است 
ــرای ما بيان  ــق کتاب ب ــی را از طري و آن وح
ــد که  ــت و اين کتاب بايد جوری باش کرده اس
ــود. اينها  ما آن را بفهميم و باعث هدايت ما ش
همه با عقل فهميده می شود و اينکه اين پيامبر 
خودش بايد معصوم باشد. هم معصوم در ابالغ 
ــل. اگر خود  ــم در مقام عم ــد و ه کالم خداون
ــت.  ــر به آن عمل نکند، نقض غرض اس پيامب
ــت برای پذيرش  همه اينها داليل عقالنی اس

ــود.  ــران و عصمت آنان. حتی معجزات هم با عقل درک می ش پيامب
عقل می گويد هر کسی ممکن است ادعايی کند. ما از کجا بفهميم 
ــت می گويد. خود معجزه فی حد نفسه داللت بر درستی  که او درس
ــخص ويژگی ای  ــول نبی نمی کند. معجزه ثابت می کند که آن ش ق
دارد که ديگران ندارند. اينکه عصای موسی تبديل به اژدها می شود 
ربطی به يگانگی خدا ندارد. اين فقط در حدی است که ما حرف آن 
ــوت او را پذيرفتيم، او به عنوان نبی  ــر را قبول کنيم. اگر ما نب پيامب
ــت. به اين ترتيب است که مجموعه ای از  می گويد که خدا يکی اس
حقايق را عقل مستقالً درک می کند. بنا بر اين ما با خاطری مطمئن 
برای نظام فکری خودمان از مکتب انبيا استفاده می کنيم. البته معيار 
ــت. هرگاه  ما در فهم صداقت اين پيامبر و صحت نبوتش، عقل اس
ــل نتواند صحت نبوت را  ــم بخورد، يعنی اگر عق ــار اصلی به ه معي
ــق کند، ديگر نمی توان آن را پذيرفت. خود خداوند می فرمايد:  تصدي
ــرا» اين يک  ــدوا فيه اختالفًا کثي ــد غير اهللا لوج ــو کان من عن «ل
استدالل عقلی است. خداوند دارد خودش را اثبات می کند و می گويد 
اين کتابی الهی است. چرا؟ به دليل آنکه در آن تناقض نيست. حاکم 
ــان همواره عقل است ولو در همان هايی که از  بر تمام ادراکات انس
کتاب و سنت اخذ می کند. يعنی باز به حکم عقل آنها را اخذ می کند 

و می گويد که اين مجموعه قابل اطمينان است.
ــا ما از مجموع مباحث می توانيم دو نتيجه بگيريم. اول  در اينج
ــرا عقل يک قوه ادراکی  ــت. زي اينکه چرا عقل قادر به اين کارهاس
ــت. اصل و اساس تمام مباحث الهی، وجود خداوند  فراتر از حس اس
است. اگر ما در اين اصل يا در اصل نبوت و بقيه اصول شک کنيم، 
ــه فايده ای دارد؟ اگر اصول عقالنی  ديگر مباحث جزيی و فرعی چ
برای ما يقينی نباشد، راه تمام معارف به روی ما بسته است. ادعای 

ــف و شهود هم اگر درست باشد، يک امر  کش
شخصی است. يعنی شهود شما برای خودتان 
معتبر است و شهود من هم برای خودم معتبر 
ــان ها برای يکديگر نمی توانند به  ــت. انس اس
ــهود احتجاج کنند. بنابراين راهی  کشف و ش
را که بشر بتواند با آن مفاهمه کند، استناد به 
ــت. اگر اين عقل مستقالً (غير  حکم عقل اس
ــرای دريافت کالم  ــتفاده ثانوی از آن ب از اس
ــت، و تا آنجا که توانايی  پيامبران) برهان داش
داشت توانست پيش رود، آيا می تواند مجموعه 
ــازد؟ ما می گوييم بله  ــتقلی از معارف بس مس
می تواند. و به همين می گوييم فلسفه؛ زيرا ما 
ــه و تنه درخت را به واسطه عقل اثبات  ريش
ــدا و لوازم عقلی آن  ــم. اصل وجود خ می کني
ــاخه ها  را با عقل اثبات می کنيم. چطور در ش
نتوانيم. اگر توانست، همانطور که برای ريشه 
ــتدالل می کند برای شاخه ها و ميوه ها هم  اس
استدالل کند، می تواند اين مجموعه را بسازد. 
ــل را قبول داريم، يا  ــت. ما يا اعتبار عق ــتثنابردار نيس حکم عقل اس
ــم. اگر قبول داريم، نمی توانيم بگوييم يک جاهايی حکم او را  نداري
ــتباهی که  قبول نداريم. هر جايی که حکم کرد بايد قبول کنيم. اش
ــت. اينکه اشتباهاتی را که  خيلی ها در اين بحث می کنند، مغالطه اس
عقل می کند دليل عدم اعتماد به عقل می آورند خودش يک مغالطه 
است. ما خودمان می گوييم «اشتباه عقل»، پس راه جلوگيری از اين 
اشتباهات اين است که ببينيم چگونه وارد آن شديم و از آن راه وارد 
 ننشويم. نه اينکه به دليل اشتباه، اصل حقيقت را کنار بگذاريم. ما م
ــتباه. شأن علم حصولی خطاست. دليل سوفسطاييان  علْم االّ فيه اش
ــان به  ــر نمی تواند حقيقت را بفهمد، استنادش برای اينکه بگويند بش
ــت. البته حکما به آنها جواب  ــتباهات عقل و خطاهای حسی اس اش
ــتباه و خطا  داده اند. گفته اند همين که می گوييد خطا، يعنی اينکه اش
ــه اينکه کالً حقيقت را انکار  ــت و ن کرده ايد و راهش اصالح خطاس
ــا در ادراک وجود دارد. بنابراين هيچ  ــد. پس همه جا امکان خط کني
ــت برداريم.  ــطه امکان خطا از آن روش دس وقت نمی توانيم به واس

بلکه بايد آن خطا را اصالح کرد.
 شـما اين مسـئله را تأييد كرديد كـه در بعضى حيطه ها 
عقل مى تواند وارد شود و در بعضى حيطه ها نمى تواند. سئوال 
اين اسـت كه با چه مالك و معيارى تشـخيص دهيم كه چه 
حيطه اى حيطه عقل اسـت و عقل در آن درست حكم كرده و 

چه حيطه اى مربوط به عقل نبوده است ؟
ــئوال شما پاسخ می دهم و بعدًا بحث قبلی  ـ من در اينجا به س
ــوت و اثبات جدايی  ــم. در بحث عقل، بين مقام ثب ــه می ده را ادام
ــی يک ادعايی کند و مثالً بگويد من با دليل  ــت. هر جا هر کس نيس
ــد. می گوييم  ــه رکعت باش عقلی ثابت می کنم که نماز صبح بايد س

عقالنى  اصول  اگر  غفارى: 
براى ما يقينى نباشـد، راه 
تمـام معـارف بـه روى ما 
بسته اسـت. ادعاى كشف 
و شـهود هم اگر درسـت 
شـخصى  امر  يك  باشـد، 
اسـت. يعنى شـهود شما 
براى خودتان معتبر است و 
شهود من هم براى خودم 
انسـان ها  اسـت.  معتبـر 
بـراى يكديگـر نمى توانند 
به كشف و شهود احتجاج 
كننـد. بنابراين راهى را كه 
بشـر بتواند بـا آن مفاهمه 
كند، اسـتناد به حكم عقل 

است. 
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اگر می توانی، با استدالل اين را ثابت کن. فقها و حکما موظفند که 
ــد. نمی توان  ــتدالل او را رد کنند و بگويند نه، بايد دو رکعت باش اس
ــتدالل کردی بلکه بايد بگوييم استدالل  گفت تو غلط کردی که اس
ــتداللش واقعًا درست بود و ما نتوانستيم  ــت. ولی اگر اس تو غلط اس
ــت. هر جا که عقل بتواند برود و  ــه رکعت اس آن را رد کنيم، نماز س
ريشه استدالل او به بديهيات ختم شود، اينجا جای ورود عقل است. 
ــفه با علم اين است که شما در  ــفه اين طور است. فرق فلس در فلس
ــتدالل فلسفی بايد به بديهيات برسيد. اينطور نيست که مثالً  هر اس
ــتن ثابت کرده. نه. همين االن که شما  ــئله را انيش بگوييم اين مس
قائل به آن شدی، بايد بتوانی آن را ثابت کنی. در فلسفه به يک معنا 
تقليد وجود ندارد. مقلدترين فرد هم مثالً يک دانشجو بايد مطلب را 

به بديهيات ارجاع دهد.
 اين مالكى كه شـما فرموديد، خيلى حّالل مشكل نيست. 
حتـى در حيطه هايـى كه دو يا سـه نفر يا بيشـتر از فالسـفه 
متفقنـد كه جـاى ورود عقل هسـت، همه به نتايـج متفاوتى 
مى رسـند و همه آنها هم على الظاهر برهـان دارند. در اينجا 
بـا چه مالكى مى توانيم نظرات اينها را كه گاه با هم متناقض 
هم هست، بگوييم نظر شما عقالنى است يا نظر شما عقالنى 
نيسـت؟ البتـه با مبانى فلسـفه، يك راه حل به نظر مى رسـد 
و آن ايـن اسـت كـه بگوييم چـون كه هر دوى شـما تالش 
عقالنـى كرديد، هر دو نظـر، به اين معنا عقالنى اسـت ولى 
اگـر بخواهيم بگوييم كدام يك منطبق با واقع اسـت، هر دو 
نظر نمى تواند مطابق با واقع باشد. اشكال جواب اول هم اين 
است كه ما سر از نوعى نسبيت معرفت درمى آوريم. در اينجا 

بايد چه كار كرد؟
ــما فرموديد، اين روش يک روش صحيح از  ـ همان طور که ش
ــئله ای مثل معاد يا نفس که  ــت. چه در مس ــفه تعقلی نيس نظر فلس
ــت و چه در مسائل فلسفی که اصالً ربطی به دين  مرتبط با دين اس
ــود، می بينيم نظريات مختلف وجود دارد.  هم ندارد مثل اصالت وج
ــی را بايد با روش  ــد. اختالف در هر علم ــی چيزی می گوي هر کس
ــی که اين را نمی پذيرد، سوفسطايی است  همان علم حل کرد. کس
ــت. پلوراليسم معرفتی يعنی نسبيت حقيقت از  و به نسبيت قائل اس
ــدگاه فقه متفاوت  ــت. در اينجا ديدگاه ما با دي ــفه غلط اس نظر فلس
ــه ...در مقام عمل  ــيم و چه مصوب ئه باش ــت. در فقه ما چه مخطّ اس
همه مجتهدين می گويند که عمل به فتوای من مجزی است. هيچ 
ــم نمی خورند که نظرشان درست است. می گويند من  کدام هم قس
ــرايط اجتهاد عمل کردم و به اين نتيجه رسيدم. اينجا موضوع  با ش
ــت که ما به حقيقت مطلب  ــًا ادعا اين نيس فرق می کند چون اساس
رسيده ايم. فقها می گويند هر کسی نظر اجتهادی خودش را می دهد 
و در واقع هم يکی از آنها درست است ولی ما نمی دانيم کدام درست 
ــت. اهل سنت می گويند هر دو درست است. شيعه می گويد يکی  اس
درست و ديگری غلط است ولی مقدورات عملی ما اين است. چون 
آن مجتهد تالش علمی خودش را کرده حکمش مجزی است يعنی 
عمل مطابق آن از طرف خداوند مستحق پاداش و جزای خير است 

ــت،  ــفه بحث اجزا نيس و مقلد می تواند به آن عمل کند. ولی در فلس
يعنی قرار نيست به کسی پاداش بدهند. در اينجا می خواهيم بفهميم 
ــت؟ پس اگر اختالف آراء هست، حتما يکی از آنها  که حقيقت چيس

غلط است.
 من فكر مى كنم كه شـما مسـئله پلوراليسـم را اين گونه 
حل مى كنيد كه قائالن به پلوراليسـم شايد از اساس قائل به 
نفـس االمـر يا حقيقتى خارج از ادراك آدمى نيسـتند و آن را 

انكار مى كنند و يا...
ــتگاه عقلی مستقلی نيستند. بله. ما در فلسفه  ـ و يا قائل به دس
ــتگاه  ــق عينی و همچنين قائل به دس ــل به نفس االمر و حقاي قائ

معرفتی و عقل مستقل نيز هستيم.
 قائـل به نفس االمرى كه در بسـيارى از مسـائل بنيانى 
فلسـفى در آنها اختالف نظر اسـت، چه تفاوتى با پلوراليسم 
دارد؟ صـرف اينكـه بگوييـم ما قائـل به نفس االمر هسـتيم 
مشكل را حل مى كند؟ اصالت وجودى اصالت ماهيتى را تخطئه 
مى كنـد و دليل او را عليل مى داند و مى گويد: ان الوجود عندنا 
اصيـل ـ دليل من خالفنا عليـل و اصالت ماهيتى هم مى گويد: 

ان االصيل عندنا ماهية ـ دليل من خالفنا واهية.
ــناخت  ــت همين که قائل به امکان معرفت و ش ـ مگر قرار اس
ــفی شديم، ديگر هيچ خالف و اختالفی باقی نماند؟ در  عقلی و فلس
ــراغ داريد؟ مسئله اصالت وجود  کدام علم و معرفتی چنين چيزی س
ــفه اسالمی و فلسفه  ــئله ديگر در فلس و اصالت ماهيت و ده ها مس
ــود را دارد و هر گروه نيز  ــدام طرفداران و مخالفان خ ــی، هر ک غرب
ــره همان طور که اختالف  ــتداللی دارند، باالخ ــرای حرف خود اس ب
ــت. آنهايی که در يک مسئله با هم توافق  وجود دارد توافق هم هس
ــاس همين منطق استدالل است که به توافق رسيده اند  دارند، بر اس
ــخن شما اين است که وقتی  ــاس چيز ديگری. معنای س و نه بر اس

سمات: شما اين مسـئله را تأييد كرديد كه 
در بعضـى حيطه ها عقل مى تواند وارد شـود 
و در بعضـى حيطه ها نمى تواند. سـئوال اين 
اسـت كه با چه مالك و معيارى تشـخيص 
دهيـم كه چـه حيطه اى حيطه عقل اسـت و 
عقل در آن درست حكم كرده و چه حيطه اى 

مربوط به عقل نبوده است ؟
غفـارى: هر جا كه عقل بتواند برود و ريشـه 
اسـتدالل او بـه بديهيات ختم شـود، اينجا 
جـاى ورود عقل اسـت. در فلسـفه اين طور 
است. فرق فلسفه با علم اين است كه شما 
در هر اسـتدالل فلسـفى بايد بـه بديهيات 

برسيد.
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می توانيم پلوراليسم را نفی کنيم که اختالفی در عالم نباشد و چون 
ــت پس پلوراليسم حاکم است. اين  اختالف در همه علوم موجود اس
ــم فقط به پذيرش آن می انجامد. فقط با پذيرش  نحوه نفی پلوراليس
ــرف و اذعان به امکان معرفت برای  ــر و واقعيت از يک ط نفس االم

دستگاه انديشه می توان پلوراليسم را ابطال کرد.
ــر می تواند به حقيقت برسد  ــت که آيا بش بنابراين بحث اين اس
ــدوده خاصی از حقيقت  ــر به مح يا نه؟ ما می توانيم بگوييم که بش
ــه در آن اختالف  ــت ک ــد. کوچک ترين محدوده ای هم نيس می رس
ــما نمی توانيد يک بحث در عالم پيدا کنيد که در آن بين  ــد. ش نباش

هيچ کس اختالفی نباشد.
 در آنجايى كه انبيا و معصومين عليهم السـالم حرفى را 

گفته اند و انتسابش به آنها معلوم است...
ـ من فعال درباره عقل صحبت می کنم. درباره انبياء و معصومين 
عليه السالم بعدًا صحبت می کنيم. ولی فی الجمله اينکه صرفنظر از 
ــندی درباره روايات معصومين که بتوان در مباحث عقلی  مباحث س
ــاءاهللا اگر  ــتناد کرد و ضابطه بحث در اين موارد که انش بدان ها اس
ــات  ــد بعدًا به آن خواهيم پرداخت، در فرمايش فرصت و موقعيت ش
ــرآن کريم که ديگر بحث  ــالم و يا در ق قطعی الصدور ائمه عليه الس
ــه در آنجا اختالف نظر  ــندی در آن نداريم، چگونه می فرمائيد ک س
ــالمی که همه عالم به  ــت، اين همه فرق گوناگون در امت اس نيس
ــريعت هم هستند  ــتند و متدين و پايبند به ش قرآن و به روايات هس
ــتاد درجه  و در جميع مطالب از اصول تا فروع با يکديگر صد و هش
اختالف دارند. يکی معتزلی است يکی اشعری يکی ماتريدی و يکی 
... در بين شيعه نيز همينطور است. اين همه اختالف در تفاسير و در 
ــد،  اصلی ترين مطالب اعتقادی به هر دليل و با هر انگيزه ای که باش
ــتدالل شما را بپذيريم، منجر به  ــلمًا اختالف هست!، اگر آن اس مس
ــود. اما بنابراين بيان که عقل می تواند به  ــم در دين می ش پلوراليس
ــود، وجود اين اختالفات سبب نمی شود که از تالش  حقيقت نائل ش
ــخنان خداوند و قرآن دست برداريم. به  ــيدن به حقيقت س برای رس

الً بپردازيم  هر حال اين موضوعی است که در آينده به آن بايد مفصّ
ولی به بحث فعلی بنده مربوط نمی شود. بحث ما فعالً درباره معرفت 
عقلی است که ممکن است و وجود اختالف نمی تواند به معنای نفی 
ــد. ذات علم حصولی که با عقل درک می شود اين است. هر  آن باش
نظريه ای ممکن است خطا باشد. حاال ببينيم در جايی که در مسائل 
ــی برای کنار  ــت؟ اختالف، دليل ــت، راه حل چيس عقلی اختالف اس
ــتن اصول نيست. انسان بايد نتايج حرف خودش را قبول کند.  گذاش
اگر اينطور نباشد بايد عقل را کنار گذاشت. اگر عقل را کنار بگذاريم 
ــی و چه غيردينی،  ــار بگذاريم، چه معارف دين ــه چيز را بايد کن هم
ــن می توانم بگويم من با عقل خودم  ــارف نداريم. همه يا هيچ. م تع
ــئله ای به نتايجی رسيده ام که با نظر شما مخالف است. توان  در مس
ــيده ام. اين نوع  ــا به يقين رس ــت و من در اينج ــی من اين اس عقل
پلوراليسم اشکالی ندارد. نوع زندگی بشر توأم با اين  گونه اختالفات 
ــر بين پدر و پسر  ــت. از جمله در نتايج قوه ادراکی، در زندگی بش اس
ــت. ولی هر اختالفی به جدايی منجر نمی شود يا در  هم اختالف اس
ــان  ــان ها يکديگر را مجبور به پذيرش نظر خودش هر اختالفی انس
ــعی می کنند به تفاهم برسند.  نمی کنند. البته در هر اختالفی افراد س
ــان در عمل ناچار است  ــيدند با هم مدارا می کنند. انس اگر هم نرس
ــده مخالف را تحمل کند واال بايد دائما بجنگد و اين با قبول و  عقي
پذيرش نظر مخالف فرق دارد. پس پلوراليسم به عنوان واقع نگری و 

نه حقيقت جويی، اشکالی ندارد بلکه گريزی از آن نيست.
 اتفاقـاً به همين دليل اسـت كه مى گوييـم بايد به انبياء 
و وحـى و معصوميـن عليهم السـالم مراجعـه كرد تـا از اين 

تشتت ها و اختالفات رهايى يافت.
ــه تعاليم وحی و  ــس از آن ب ــه در مراجعه و پ ــی ک ـ اختالفات
ــاره شد) کماکان  معصومين پديد آمده و می آيد (که در باال به آن اش
به قوت خود باقی است، اگر منشأ اختالف يک عامل درونی و مربوط 
ــت، چگونه می توان با يک امر بيرونی آن را  ــتگاه انديشه ا س به دس
ــروان يک آيين با هم اختالف  ــن برد؟ اگر اين گونه بود، چرا پي از بي
ــما بخواهيد اختالف را از ميان برداريد يا کم کنيد بايد  دارند؟ اگر ش
ــرآن را بفهمد يا  ــا وقتی می خواهد ق ــه حال عقل بکنيد ت فکری ب
ــود. پس فعالً ما بايد تکليفمان را  ــد، دچار خطا نش طبيعت را بشناس
ــه الزاماتش را بپذيريم و يا  ــن کنيم. يا بايد عقل و هم با عقل روش
ــار بگذاريم. اگر آن را نپذيرفتيم اصالً نوبت به انبيا و وحی  آن را کن
نمی رسد. االن الييک ها هم همين را می گويند. اينها می گويند اصالً 
به نظرات همديگر کاری نداشته باشيد. هر کی هر چه گفت، بگويد. 
ــفه در دوران معاصر در غرب به صورت پرسپکتيويسم نيچه، و  فلس
يک نحو ايده آلسيم استعاليی کانت و انواع نسبيت های ديگر درآمده 
ــت. اشکال قضيه  ــبيت هميشه در فلسفه بوده اس ــت. مسئله نس اس
اينجاست که اهل فلسفه همه اين اختالفات را می دانسته اند ولی به 

عقل وفادار بوده اند. آنها می گفتند يا بايد با عقل بود و يا بدون او.
 شق سومى هم متصور است. ما با مراجعه به انبيا، بدون 
اينكـه آنان نافى عقل باشـند و حجيت عقل را در حيطه هايى 

غفـارى:  مگر قرار اسـت همين كـه قائل به 
امـكان معرفت و شـناخت عقلى و فلسـفى 
شـديم ديگـر هيچ خـالف و اختالفـى باقى 
نماند؟ در كدام علـم و معرفتى چنين چيزى 
سراغ داريد؟ مسـئله اصالت وجود و اصالت 
ماهيـت و ده هـا مسـئله ديگـر در فلسـفه 
اسـالمى و فلسفه غربى، هر كدام طرفداران 
و مخالفـان خـود را دارد و هر گروه نيز براى 
حرف خود استداللى دارند، باالخره همان طور 

كه اختالف وجود دارد، توافق هم هست. 
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كـه مى توانـد وارد شـود نفى 
كننـد، در عرصه هايى كه عقل 
حكـم  بـه  ارشـاد  دارد،  ورود 
عقل مى كنند و مثال ادله عقلى 
توحيـد را بـراى مـا توضيـح 
مى دهنـد، مشـكل اختالفـات 
را تا حد زيـادى حل مى كنيم 
. اگر ما خودسـر نباشـيم و به 
وحـى معتقـد باشـيم و به آن 
مراجعـه كنيم، انبيـا آن ادله و 
استدالالت عقلى را (كه فراتر 
از بديهيات عقلى است) براى 
مـا توضيح مى دهنـد. پس نه 
عقل كنار رفته و نه وحى انكار 
شده است. توهم دورى بودن 
مسـأله را هـم نبايد كرد. زيـرا اگر ما يك اسـتدالل عقلى را 
از كسـى آموختيم و با عقلمـان آن را فهميديم اين به معناى 
نقلـى و تعبـدى و غير عقلى بـودن آن نيسـت همانگونه كه 
آموختن قضاياى رياضى از استاد، اين علم را در زمره نقليات 

و تعبديات نمى برد.
ــخن درستی است  ــئله وجود دارد: ۱ـ اين س ـ در اينجا دو مس
ــه ما می توانيم و بلکه بايد برای نه تنها رفع اختالفات، بلکه برای  ک
ــائل مربوط به  ــياری از مس ــطح معارف خود در بس ارتقاء و تعالی س
ــالم رجوع  ــتی، به انبياء و معصومين عليهم الس معارف و حقايق هس
کنيم و اينکه اين مطلب مورد عمل حداقل فالسفه اسالمی و اصوالً 
ــت، منتهی نکته مهم در اينجا است که  فالسفه الهی واقع شده اس
ــوع به متون وحيانی و  ــت يعنی نحوه رج چگونه اين کار ممکن اس
ــالم چگونه است؟ آيا اين مراجعه مانند  کلمات معصومين عليهم الس
مراجعه به کتاب لغت و ديکشنری است که هرکس کتاب را باز کند 
ــاده انگارانه از مسئله است،  و معنی لغت را بخواند. اين يک تصور س
ــران خود نياز به  ــا رجوع به ائمه و پيامب ــم گفت که در اينج خواهي
ــله تمهيدات و آمادگی های عقالنی دارد و بدون آن نتيجه  يک سلس
ــود و اين آمادگی ها بازگشت به همان مباحث  مطلوب حاصل نمی ش
عقلی مستقل است و البته اين به غير از ضوابط فنی مربوط به متون 
نقلی از لحاظ سندی و دسته بندی مراتب وثوق و صحت اسناد نقلی 
ــت. ۲ـ  ــتفاده های داللتی اس و ميزان تأثيرگذاری اين مباحث در اس
صرف نظر از استفاده تکامل بخش از معارف وحيانی، باالخره تکليف 
مسئله عقل در انسان چيست؟ اگر عقل يگانه منبع معرفتی ما برای 
ــت، چگونه می توان از تلّقی آن به  ارجاع به وحی و معرفت دينی اس
ــائلی که توان ورود به  ــتقل معرفت در همه مس عنوان يک منبع مس

آنها را دارد خودداری کرد؟
 اينكـه ما بـا عقل به اثبات اصل وجـود خداوند و يا اصل 
نبـوت مى رسـيم معنى اش اين نيسـت كـه همه مسـائل را 
مى توانيم مسـتقًال با تفكر و استدالل به آن برسيم. و اگر هم 

مى گوييـم بايد به انبيـاء مراجعه كنيم مفهوم آن نفى عقل در 
محدوده ادراك مستقلش نيست. بحث اين است كه حتى در 
زمينه مسـائل عقلى نيز ما به ارشادات و آموزش هاى وحيانى 
نيازمنديم. اهل بيت عليهم السـالم در بسيارى از احاديثشان 
بويژه در مناظراتشـان با اهل فلسـفه و متكلمين زمانشان در 
زمينه مباحث خداشناسى استدالل هاى عقلى مطرح كرده اند 
و ما با مراجعه به اين احاديث مى توانيم شـيوه سـلوك عقلى 

در مسائل اعتقادى را بياموزيم.
ــت که می توانيم  ــلمان ادعا کرده اس ــوف مس ـ اوالً کدام فيلس
مستقالً با تفکر و استدالل به همه مسائل برسيم؟ اگر کسی به اين 
ــفه نبوت را انکار کرده است. ابن سينا و امثال  نظر معتقد باشد، فلس
ــوت را ثابت می کنند.  ــتدالل قوی ضرورت وحی و نب ــان با اس ايش
سخن شما اين بود که چون در فلسفه اختالف هست، عقل مستقل 
ــد، اصل وجود خداوند و اصل  از وحی حجيت ندارد. اگر اينگونه باش
نبوت هم توسط عقل قابل اثبات نيست و نوبت به اين نمی رسد که 
آموزه های وحيانی در اين موارد جنبه ارشادی داشته باشد يا مولوی. 
ثانيًا ما قبل از اينکه متدين باشيم، انسانيم. اگر انسان نباشيم نوبت 
ــد. من می خواهم اول تکليفم را با عقل روشن کنم.  به دين نمی رس
از اين راه من می خواهم به فلسفه برسم. می خواهم بگويم که حکم 
ــفه در عالم چيست؟ واال در اينکه هم از عقل و هم از نقل بايد  فلس
ــتفاده از نقل در مباحث  ــتفاده کرد مناقشه ای نيست. کيفيت اس اس
عقلی و کيفيت استفاده از عقل در مباحث نقلی را هم در ادامه بحث 
ــفه چه محلی  ــرار خواهيم داد ولی فعالً ما می خواهيم ببينيم فلس ق
ــت است که ما االن مسلمان شيعه اثنی عشری  از إعراب دارد. درس
ــما اين را  ــه اينطور به دنيا نيامديم. من و ش ــتيم ولی از اول ک هس
ــلمان باشيم. اين  انتخاب کرديم. ما انتخاب کرديم که ديندار و مس
ــد، انتخاب  ــه انتخاب کرديم؟ با عقلمان. اگر عقل نباش راه را چگون
ــت و ارزشی ندارد. همه اش قابل شک است. اگر ما به   ما تقليدی اس
ــت که تکليف ما با اين عقل  ــئوال اين اس عقلمان اعتماد کرديم، س
ــل اختالف وجود دارد.  ــه جا و از جمله در مورد عق ــت؟ در هم چيس
ــئله را کنار گذاشت يا بايد  ــت؟ آيا بايد از اساس مس تکليف ما چيس

اختالف را رفع کرد. 
اولين اختالف در وجود خداوند 
ــخ عده ای  ــت. از ابتدای تاري اس
ــت و عده ای هم  گفته اند خدا هس
منکر وجود خدا بوده اند. همينطور 
در وجود وحی و نبی و ....اختالف 
بوده است. شما بگوييد تکليف ما 

با اين همه اختالف چيست؟
 بنابرايـن مـا بايـد حرف 
كسـانى را كه اصل وجود خدا 
را با اسـتدالل بـه ظاهر عقلى 
نفـى مى كننـد هـم بپذيريم و 
بپذيريـم كـه او هـم دارد بـه 

مى توانم  مـن  غفارى: 
بگويـم مـن بـا عقـل 
خودم در مسـئله اى به 
نتايجى رسيده ام كه با 
نظر شما مخالف است. 
اين  مـن  عقلى  تـوان 
اسـت و مـن در اينجا 
به يقين رسيده ام. اين 
نوع پلوراليسم اشكالى 
ندارد. نوع زندگى بشر 
گونـه  ايـن   بـا  تـوأم 

اختالفات است.

غفارى: انسان در عمل 
عقيـده  اسـت  ناچـار 
كند  تحمل  را  مخالـف 
واال بايد دائما بجنگد و 
اين با قبول و پذيرش 
نظر مخالف فرق دارد. 
بـه  پلوراليسـم  پـس 
عنوان واقع نگرى و نه 
اشكالى  حقيقت جويى، 
از  گريزى  بلكـه  ندارد 

آن نيست.
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حكم عقلش عمل مى كند و برايش مجزى است.
ـ پاسخ شما به پرسش بنده ابهام دارد. يک وجه پاسخ شما اين 
است که بگوييم چون در اصل وجود خداوند هم اختالف وجود دارد، 
ــت. يک وجه ديگر اين  ــم در معرفت اجتناب ناپذير اس پس پلوراليس
است که چون در اين مسأله اختالف است، پس بايد در همين مورد 
ــوم هم اين است که اصالً  هم به وحی و دين مراجعه کنيم. وجه س
ــاختگی است. ظاهر  ــت و اين اختالف س اختالفی در مورد خدا نيس
ــت.  ــاند، لذا می گوييم نه مجزی نيس ــما وجه اول را می رس کالم ش
ــئله را روشن کنيم و بعد به  ــر همين است؛ ما بايد اين مس حرف س
ادامه بحث بپردازيم. من می گويم آن آقايی هم که ملحد است مثل 
ديويد هيوم که فيلسوفی است که وحی را قبول ندارد و الی ماشاءاهللا 
ــر را قبول ندارند، با  ــتند که وحی و خدا و پيغمب افرادی مثل او هس

اينها بايد چه کرد؟ 
ــی برای  ــتدالل عقل ــه ما اس ــا اين اســت ک ــای آنه  ادع

نظراتمان داريم
ـ خوب بله آنها چنين می گويند. ولی راه مواجهه با آنها چيست؟ 
ــتدالل عقلی به استدالل عقلی آنها  ــت که بايد با اس آيا جز اين اس
ــخ بدهيم. کما اينکه چنين هم می کنيم. ولی شما فکر می کنيد  پاس
اينجا هم مثل فقه است که هرکس بگويد استدالل عقلی، ما بگوئيم 
ــتدالل  اس پس  ــوب،  خ
ــت  برای آنها مجزی اس
و هرکس به کار خودش 
ــی قائل  ــد. اين يعن باش
ــطه و  ــه سفس ــدن ب ش
ــبيت. پس عيسی به  نس
دين خود موسی به دين 

خود.
فلسـفه  در  مگـر 
غير از اين اسـت؟ هر 
كس چيـزى مى گويد. 
الوجودى  اصـــالـت 
چيــزى مى گــويـد. 
المــاهيتـى  اصالـت 
چيـزى ديگـر... و بـه 
اصـال  فالسـفه  قـول 
با هـر يـك از اين دو 
مبنا دو بنـاى معرفتى 
متفـاوت و متضـاد به 

وجود مى آيد.
ــور  اينط ــالً  اص ـ 
ــتان زمين  ــت. داس نيس
ــمان فرق می کند.  تا آس
ــت که  ــن اس ــث اي بح

ــت. در عمل به علت  ــاهل در عمل يک مطلب اس ــم و تس پلوراليس
ــود سر افراد را بريد. نه در خانواده  اختالف در هيچ موضوعی نمی ش
ــتان حقيقت يابی چيز ديگری است. بنده مثال  و نه در جامعه. اما داس
ــهری و هم کيش تحمل  ــان و يک همش ــما را به عنوان يک انس ش

می کنم. ولی در عين حال معتقدم شما اشتباه می کنيد.
 البته از موضع عقالنى خودتان. من هم از موضع عقالنى 
خودم و با اسـتدالل خودم شـما را تخطئه مى كنم. آيا شـق 

سومى هم وجود دارد؟
ـ بله. اما شما هنوز همان ديدگاه پلورايستی را به عنوان راه حل 
ــد «از موضع عقالنی  ــد. زيرا همين جمله که می گويي ــه می کني ارائ
ــول به معرفت  ــرای عقل امکان وص ــت که ب ــودم»، بدان معناس خ
ــت. و در آن صورت بايد بار اين جمله را تحمل کنيد و در همه  نيس
ــود خدا و حتی در مراجعه  ــيد، حتی در اثبات وج جا بدان پايبند باش
ــطه در فلسفه هنوز برايتان  ــتان سفس عقل به متن وحی. يعنی داس
ــت. اولين قدم فلسفه، عبور از سفسطه است. معنی  روشن نشده اس
ــت. عده ای می گويند که  ــطه از يونان قديم تا حاال همين اس سفس
ــد قابل  ــت. عده ای می گويند اگر جهانی هم باش ــالً جهانی نيس اص
ــناخت حقيقت وجود  ــت. چون دستگاه علمی برای ش ــناخت نيس ش
ــتدالل های مختلفی می کنند. خطای  ندارد. برای اين ادعای خود اس
ــفه و عقالنيت  ــل و ... دليل می آورند. اولين گام فلس ــواس و عق ح
عبور از اين مرحله است. يعنی اين حرف را قبول نمی کند. می گويد 
ــان را در حد حيوان پايين می آورد. زيرا خطای  ــأن انس اين حرف ش
ــت. خطای عقل با کمک  حواس با کمک حواس ديگر قابل حل اس
ــت، منکر قوه  ــی بگويد قابل حل نيس ــود. اگر کس منطق حل می ش

عقالنی است.
 پـس در اينجا بايد يك مالك خيلى مشـخص و قاطعى 
باشد كه بتواند اختالفات و مثال اختالف بين اصالت وجودى ها 

و اصالت ماهيتى ها را حل كند.
ـ باز شما اختالف را به سطح بسيار تخصصی اصالت وجودی ها 
ــزرگ، اختالف ميان  ــانيد. اختالف ب ــا می کش ــت ماهيتی ه و اصال
ــان و منکرين معاد، ميان  ــان و ملحدين، ميان معادشناس خداشناس
ــلمان و مسيحی، ميان شيعه و سنی  دينداران و بی دينان، ميان مس
است؛ اگر بپذيريم که امکان معرفت عقالنی هست؛ اگر بپذيريم که 
ــت، ديگر فرق نمی کند که ميان  ــًا معرفت عقالنی ممکن اس اساس
ــد، هر اختالف علمی  ــأله ای باش ــد و در چه مس کدام دو گروه باش
ــر با  ــت و نفس اينکه افراد بش و عقالنی علی االصول قابل حلّ اس
ــانه و دليل امکان حلّ  ــينند نش يکديگر به بحث و گفت وگو می نش
ــت.  ــت. همه اين اختالفات در همه موارد قابل حل اس ــائل اس مس
ــينند  ــت؟ اين آقايان اگر بنش ــما چگونه می گوييد قابل حل نيس ش
ــروع  ــان را ش ــترک حرفهايش با هم صحبت کنند و از يک پايه مش
ــود. حتما يکی از آنها دارد اشتباه می کند.  کنند، اختالف ها حل می ش
منتها چون بشر عجول است و زود خسته می شود نمی نشينند با هم 
صحبت کنند و اختالفاتشان را با هم حل کنند. علت اين همه کتابی 

سـمات: اينكـه مـا بـا عقل به 
اثبات اصل وجـود خداوند و يا 
اصل نبوت مى رسيم معنى اش 
اين نيسـت كـه همه مسـائل 
را مى توانيـم مسـتقًال با تفكر 
برسـيم.  آن  بـه  اسـتدالل  و 
و اگـر هـم مى گوييـم بايد به 
انبياء مراجعـه كنيم مفهوم آن 
نفى عقـل در محـدوده ادراك 
مسـتقلش نيسـت. بحث اين 
است كه حتى در زمينه مسائل 
عقلـى نيـز ما بـه ارشـادات و 
آموزش هاى وحيانى نيازمنديم. 
عليهـم  السـالم  بيـت  اهـل 
احاديثشـان  از  بسـيارى  در 
بويـژه در مناظراتشـان با اهل 
فلسـفه و متكلميـن زمانشـان 
در زمينـه مباحث خداشناسـى 
مطـرح  عقلـى  اسـتدالل هاى 
كرده انـد و ما با مراجعه به اين 
احاديث مى توانيم شيوه سلوك 
عقلـى در مسـائل اعتقـادى را 

بياموزيم.
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ــود همين است. اگر ما قائل نباشيم که مالک مشترک داريم، در هيچ جا  ــته می ش که نوش
نمی شود هيچ کاری کرد.

 همانطور كه تا االن كارى براى رفع اين اختالفات نكرده اند، ظاهراً اين روند 
تا آخر عالم ادامه دارد

ــائلی را که با هم توافق دارند. چرا  ــده را نمی بينيد؟ مس ـ چرا آن مقداری که حل ش
توافق کرده اند؟ آنها در موارد عقلی با هم اين توافقات را حاصل کرده اند.

 بله فالسـفه در اصل وجود و واقعيت داشتن آن ظاهرا با هم توافق كرده اند. 
ولى در...

ـ در تمامی مباحث توافق کرده اند. موارد توافق آنها خيلی بيشتر از موارد اختالف بوده 
است. همين مسئله اصالت وجود و اصالت ماهيت را که مثال زده ايد در نظر بگيريد. قبل از 
حدود چهارصد سال پيش، مسأله ای به نام «اصالت با وجود است يا ماهيت؟» مطرح نبود. 
اما آن موقعی که طرح شد، در دوره کوتاهی، نظريه غالب در ايران نظريه اصالت ماهيت 
بود. مرحوم ميرداماد استاد مالصدرا قاطع در اصالت ماهيت بود، خود مالصدرا آنچنان که 
ــرح هدايه اثيريه»  ــت، در اوائل کارش مثل «ش ــودش در بعضی کتاب ها نقل کرده اس خ
ــت و بعدًا به تعبير خودش با عنايات الهی و با تدبر و تفکر عميق  اصالت ماهيتی بوده اس
متوجه بطالن اصالت ماهيت و حقانيت قول به اصالت وجود شده است و سپس به اشاعه 
و تبليغ فکر خودش پرداخته است، ببينيد با وجود اينکه فکر اصالت ماهيت به حسب طبع 
ــيند ولی قوت استدالل و براهين  ــان می نش اوليه و منطق اصالت حس زودتر به ذهن انس
ــبب شد که از دو سه قرن  ــاگردان و پيروان بعدی ايشان س ــپس ش مرحوم مالصدرا و س
ــته تاکنون تقريبًا تمامی اهل فلسفه در ايران و جهان اسالم اصالت وجودی شده اند  گذش
ــم و به ندرت طرفدارانی  ــت ماهيتی نداريم، بلکه خيلی خيلی ک ــم اصالً اصال ـ نمی گويي
ــاه بوده نه  ــت؟ مرحوم صدرالمتألهين نه پادش دارد ـ خوب اين تحول چگونه رخ داده اس
حاکم، نه مرجع تقليد بوده، نه سرمايه دار، خالصه ايشان هيچ شأنی جز يک متفکر بسيار 
ــالمی اعم از عرفان و حديث و ...  عميق و قوی و ذو وجوه از جهات مختلف فرهنگ اس
ــت ولی فکر و مکتب او علی رغم مخالفانی که از اصحاب ظاهر برايش بوده  ــته اس نداش
است به يک فکر غالب و تقريبًا بالمنازعی که امروز مايه افتخار و مباهات تفکر اسالمی 
ــت، تبديل شده است؛ در همه عرصه های مواجهه فکری چه در داخل و چه در عرصه  اس
ــتدالل عميق و برهان همه  بين المللی. اين موفقيت از چه راهی جز از طريق منطق و اس
ــت آمده است؟ اين نشانه امکان رفع اختالف و ايجاد توافق در عرصه فکر و  جانبه به دس
استدالل است، که البته اين سخن نبايد هيچگاه به اين صورت تفسير شود که هيچگونه 
ــأن فکر است که باالخره در ذات  ــد و هيچکس مخالفتی نکند! زيرا اين ش اختالفی نباش
خود آزاد است و هرکس امکان مخالفت دارد ولی وقتی که يک فکر از پشتوانه استداللی 
خيلی قوی برخوردار بود به تدريج جای خود را باز می کند و به تفکر غالب تبديل می شود. 
البته اين يک مثال بود. بنده می توانم مثال های فراوانی در اين زمينه بزنم که همه کم و 
بيش آشنا هستند. فالسفه الهی در اصول با هم توافق دارند. در وجود خدا، روح، عالم ماده 
ــعی ما بر سر اين است که به نتيجه ای  و ...توافق دارند و در جزئياتی هم تخالف دارند. س
ــيم. آيا عقل هست و آيا حجيت آن را قبول داريم؟ اگر آن را قبول داريم بايد بتوانيم  برس
ــانی  ــيم، پس هيچ دو انس ــيم. اگر نتوانيم به هر دليلی به نتيجه برس به يک نتيجه ای برس

نمی توانند در هيچ مسئله ای نسبت به حقيقت ادعايی بکنند.
 بايد ميزان و مالكى براى حل اين اختالفات باشد.

ـ ميزان عقل است. اگر عقل نباشد نوبت به هيچ ميزان ثانوی نمی رسد. ميزان الهی 
را ما قبول داريم ولی بعد از عقل. به عنوان مثال من ملحد و شما مومن. اگر ميزان عقل 

سمات: شق سومى هم متصور 
اسـت. ما بـا مراجعه بـه انبيا، 
بـدون اينكـه آنان نافـى عقل 
باشـند و حجيـت عقـل را در 
حيطه هايـى كه مى توانـد وارد 
شود نفى كنند، در عرصه هايى 
كه عقـل ورود دارد، ارشـاد به 
حكم عقل مى كننـد و مثال ادله 
عقلى توحيد را براى ما توضيح 
اختالفـات  مشـكل  مى دهنـد، 
را تـا حد زيادى حـل مى كنيم 
. اگـر ما خودسـر نباشـيم و به 
وحـى معتقـد باشـيم و بـه آن 
مراجعـه كنيـم، انبيـا آن ادله و 
اسـتدالالت عقلى را (كه فراتر 
از بديهيات عقلى اسـت) براى 
مـا توضيـح مى دهنـد. پس نه 
عقل كنـار رفته و نه وحى انكار 
شده اسـت. توهم دورى بودن 
مسـأله را هم نبايد كـرد. زيرا 
اگر ما يك اسـتدالل عقلى را از 
كسـى آموختيم و با عقلمان آن 
را فهميديم، اين به معناى نقلى 
و تعبـدى و غير عقلى بودن آن 
نيسـت همان گونه كه آموختن 
اسـتاد،  از  رياضـى  قضايـاى 
ايـن علم را در زمـره نقليات و 

تعبديات نمى برد.
غفـارى:  اين سـخن درسـتى 
و  مى توانيـم  مـا  كـه  اسـت 
بلكـه بايد بـراى نـه تنها رفع 
اختالفـات، بلكـه بـراى ارتقاء 
و تعالى سـطح معارف خود در 
بسـيارى از مسـائل مربوط به 
معـارف و حقايـق هسـتى، به 
انبياء و معصومين عليهم السالم 
رجـوع كنيم و اينكه اين مطلب 
مـورد عمـل حداقـل فالسـفه 
اسـالمى و اصوالً فالسفه الهى 
واقع شده اسـت، منتهى نكته 
مهم در اينجا اسـت كه چگونه 
ايـن كار ممكـن اسـت يعنـى 
نحوة رجـوع به متون وحيانى و 
كلمات معصومين عليهم السالم 

چگونه است؟

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



را قبول کنيم...
 همه عقل دارند. هيوم هم عقل دارد...

ــما می گوييد يعنی نسبيت فردی. يعنی هر کسی  ـ عقلی که ش
ــما به معنی نفی  ــخن ش بگويد عقل خودم. اين فايده ندارد. اين س

مطلق عقالنيت است.
 اين همان چيزى است كه شما فرموديد...

ـ نه. چرا شما اين اشتباه را می کنيد؟ يک معيار مشترک بديهيات 
اوليه در عقل بشر وجود دارد. يعنی هيچ دو نفری نيستند که بگويند 
ــترک  ــت. به طور اختصاصی و بدون هيچ معيار مش اين عقل من اس
ــه. همه وقتی صحبت  ــر کس اين را بگويد دروغ گفت ــا ديگران ه ب
ــاس اصل امتناع نقيضين حرف می زنند. همه قائلند  می کنند، بر اس
که تسلسل نيست. همه قائلند که واقعيت وجود دارد. با همين هاست 

که فلسفه درست شده است.
 اين مقدار اشتراك رافع اختالف نيست
ـ همين ها بايد رافع اختالف باشد و هست.

 ولى مى بينيم كه اينطور نيست
ــت» چيست؟  ـ نتيجه اين جمله که «ولی می بينيم اين طور اس
ــخن آن است که اگر اختالفات به طور کلی حل شود،  نتيجه اين س
ــيدن به حقيقت هست و اين، شدنی  ــود که امکان رس معلوم می ش
نيست، چه وحی بيايد و چه نيايد. پس ارسال رسوالن بی ثمر است. 
ــم علی االصول عقل رافع  ــت. يکی اينکه بگويي ــس دو مطلب اس پ
اختالف نيست و يکی اينکه بگوييم در مقام واقع و به طور کامل و 

مطلق نيست. ما می گوييم علی االصول هست.
 فـرض كنيد بنده هم بگويم على االصول هسـت ولى در 
عالـم واقع هيچ وقت اتفاق نيفتاده اسـت. اگر اتفاق مى افتاد 

بايد اين اختالفات حل مى شد.
ــما رفع اختالف را به طور مطلق می خواهيد.  ـ ببينيد باز هم ش
مگر در عالم فقط اختالف است؟ اگر در طول تاريخ يک ميليون نفر 

اهل فلسفه بوده اند، نهصد و نود هزارشان قائل به خدا هستند 
 اين كه نيازى به فلسفه ندارد. غير فيلسوفان و مخالفان 

فلسفه هم خدا را قبول دارند.
ــوفان هم اگر از راه عقل خدا را قبول نداشته باشند،  ـ غير فيلس
ــت  بدون دليل و تقليدی قبول دارند. خدای آنها وهمی و خيالی اس
ــت. سخن ما بر سر معرفت  ــخصی و غيرمعرفتی اس و يا يک امر ش

خداشناسی و نه حس فطری خداشناسی است.
 آنها هم از راه عقل قبول كرده اند و نه از راه فلسفه.

ــر اسم «فلسفه»  ــت. مگر دعوا بر س ـ اتفاقًا حرف ما همين اس
است؟ ما می خواهيم بگوييم که عقل، با استدالل عقلی بدون کمک 
از وحی می تواند وجود خدا را دريابد. مگر کار فلسفه در اثبات وجود 
ــت؟ ما می گوييم در مقام عمل، همه آنهايی که خدا  خدا جز اين اس
را قبول دارند، آيا با عقلشان قبول دارند يا نه؟ آنها که با عقل قبول 

ــی که دليلی برای پذيرفتن خدا  ــد که با آنها کاری نداريم. کس ندارن
ندارد، ايمانش قابل قبول نيست و يا قابل دفاع نيست.

 آيا وقتى هيوم خدا را انكار مى كند، استدالل نمى آورد؟
ــان به حکم عقل. اگر  ــتدالل می آورد يعنی اذع ـ همين که اس
هيوم معتقد بود که حرفش برای ديگری قابل فهم نيست، استدالل 
ــتباه کرده است. اينطور  ــتداللش اش نمی کرد. ما می گوييم او در اس
نيست که هر کسی هر استداللی کرد درست است. مگر در فقه هر 

کسی هر استداللی کرد درست است و بقيه قبول می کنند؟
 پس در واقع بايد شخص سومى و يا ميزانى ديگر باشد 

كه تشخيص دهد كدام استدالل عقلى درست است؟
ـ بنده مثال را روی فقه آوردم که نخواهيد بگوييد شخص سوم 
ــد. زيرا کار فقه، تفقه و  ــخص سوم وحی باش و مقصودتان هم از ش
تفکر در خود وحی و کلمات معصومين است پس چرا اختالف وجود 
دارد؟ اگر رجوع به وحی و ائمه به خودی خود رافع اختالف بود، بايد 
ــير و کالم اختالف نباشد! عقل را از کارايی انداختن و  در فقه و تفس
ــک جستن، به معنای بر  برای حل دعوا به امری بيرون از عقل تمس
ــت. شخص سوم همان فطرت عقالنی است. معيار  دعوا افزودن اس
مشترکی که در همه وجود دارد. يا عقل هست و يا نيست. اگر هست 
ــت، اعتقادات ما هم درست می شود. ولی  که ما قبول داريم که هس
ــيد، اصالً نوبت به اعتقادات نمی رسد.  ــما معتقد به عقل نباش اگر ش
ــا اعتقادات را قبول داريم و از آنها کمک می گيريم ولی می گوييم  م
ــد. وقتی می گوييد  بعد از اينکه اين اعتقادات با کمک عقل تثبيت ش
ــتدالل عقل را پذيرفته ايد. و  ــت، پس اس تثبيتش به عهده عقل اس
ــل می خواهيم. اگر اينجا بپذيريم  ــی آنها را رد کرد از او دلي اگر کس
ــره درست است و يا  که داليل همه افراد بدون ضابطه منطقی يکس

يکسره غلط است، اين نسبيت محض و يا سوفسطايی است.
 شـق سـوم اين اسـت كه قدر مشـتركى بـراى بعضى 
مسـائل قائل باشـيم تا مرز خود را از سوفسطائيان مشخص 
كنيم. فرض كنيد آنجايى كه ما با يك بداهت عقلى مواجهيم 
مثـل اينكه اجتماع نقيضين محال اسـت يا كل از جزء بزرگتر 
است، در اين موارد مى گوييم كه اگر كسى اينها را انكار كند 
سوفسطايى اسـت. يك قدم باالتر از اين هم هست: ممكن 
است بعضى از قضايا بداهت الكل اعظم من الجزء را نداشته 

غفـارى: اگر رجوع به وحى و ائمه به خودى 
خود رافع اختالف بود بايد در فقه و تفسـير 
و كالم اختـالف نباشـد! عقـل را از كارايـى 
انداختـن و بـراى حل دعوا بـه امرى بيرون 
از عقل تمسـك جسـتن، به معناى بر دعوا 

افزودن است.
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باشند ولى هر عاقلى وقتى مقدمات استداللى رسيدن به آنها 
را طـى كند به آن نتيجه مى رسـد. يعنى به نتيجه نظرى غير 
بديهى ولى قطعى. مثل بسيارى از قضاياى رياضى و هندسى 
و از اين قبيل. اما اگر مسـئله فراتر از اين شـد، يعنى بداهت 
نداشـت و در دايـره قضايايى هم كه وقتـى عموم عقال با آن 
مواجـه مى شـوند و مقدمات اسـتداللى آن را طـى مى كنند، 
آن را تصديـق مى نمايند، نبود، اين مـوارد، حيطه ورود عقل 
مسـتقل نيست و اگر مستقال و بدون استمداد از منبعى باالتر 
وارد شـود چه بسـا به خطا مـى رود و لذا بايد سـراغ منبعى 
ديگـرى بـرود و از او بياموزد. و البته آنچـه آن منبع باالتر به 
او مـى آموزد يا امرى عقالنى اسـت كـه آن منبع باالتر، او را 
ارشاد به آن مى كند ( مثل معلم رياضى كه قضاياى استداللى 
رياضى را به شاگردان مى آموزد و در مورد بحث ما بسيارى از 
اسـتداللهايى كه اهل بيت عليهم السالم در مباحث توحيدى 
مطرح كرده اند از اين قبيل است) و يا امورى فراتر از ادراك 
عقل اسـت و از امور تعبدى اسـت. مثل بسـيارى از جزييات 

معاد و قيامت و ....
ـ بسيار خوب. اين شق سوم شما همان شق فلسفه است. فقط 
ــفه زمانی فلسفه  ــما يک نتايج من درآوردی از آن می گيريد. فلس ش
ــد آن  ــد. اگر نرس ــت که تا آخرين کالمش به اين بديهيات برس اس
ــت و اگر کسی نتواند  ــفه اين اس را قبول نداريم. قاعده و روش فلس
ــما  ــت. اينکه ش ــفه نيس مطلبی را با بديهيات اثبات کند اصالً فلس
ــه راه و يا به تعبير  ــتدالل عقلی تا نيم ــش خودتان بگوئيد اس از پي
ــت و بعد از  ــما  تا يک قدم  پس از بديهيات اوليه مورد قبول اس ش
ــفه و مورد قبول نيست، اين يک امر من درآوردی  ــود فلس آن می ش
ــتدالل مورد قبول است گام های دوم و  ــت. اگر اس و دلبخواهی اس
ــد  ــدم و هزارم تا به آخر به هر نتيجه ای که برس ــوم و دهم و ص س
ــود بگوئيم تا اينجا  ــد. ديگر اينکه به دلخواه خ بايد مورد قبول باش
ــخن معقول و قابل  را قبول داريم و بقيه اش را قبول نداريم، اين س
ــت. بگذريم از اينکه اين سخن از نظر نتيجه گيری مورد  دفاعی نيس
ــن منطق خودتان مخدوش و  ــما نيز غيرقابل دفاع و با همي نظر ش
قابل مناقشه است. شما می فرمائيد مطالب بديهی و کالبديهی را به 
ــد و معتقديد مثالً که وجود خداوند  ــتدالل عقلی می پذيري عنوان اس
ــت (در حالی که می بينيم در وجود خدا هم  ــته مطالب اس از اين دس
ــت)؟ خوب مگر نتايج مورد نظر شما يعنی رجوع به دين  اختالف اس
صرفًا با اعتقاد به وجود خداوند حاصل می شود؟ خوب خدا باشد ولی 
ــت؟ آيا استدالل بر لزوم وجود انبياء يک  نبوت به چه دليلی الزم اس
ــتدالل از مقدمات متعدد عقالنی  استدالل کالبديهی است؟ اين اس
ــت. اينکه عالم هدفمند و دارای غايت است. اينکه  تشکيل شده اس
ــد، اينکه قوه  ــايش و رفاه مادی داشته باش ــان غايتی ورای آس انس
ــر کافی نباشد، اينکه بر  ــر برای رسيدن به نيازهای بش عقالنی بش
ــر الزم باشد، و نيز حلّ ده ها اشکال ديگر که در  خداوند هدايت بش
ــام اتقان صنع و غيره  ــه الهی و نظام عدل و نظ ــود حکمت بالغ وج
ــه اينها بايد  ــرور و ... و... هم ــبهه ش ــکال وارد می کنند مانند ش اش

ــويم، آيا همه  ــال انبياء عقالً معتقد ش ــا ما به لزوم ارس ــود ت حلّ ش
ــت؟ تازه مطلب بعدی اينست  اين مقدمات بديهی و يا کالبديهی اس
ــخيص دهيم و بپذيريم، بحث معجزه  ــه وجود انبياء را چگونه تش ک
ــض و طويل از مقدمات  ــتانی عري و اثبات حجيت معجزه خود داس
کوچک و بزرگ عقلی دارد، تازه بعد از همه اينها می رسيم به بحث 
ــيم  ــت و تازه پس از آن می رس عصمت انبياء که خود معرکه آراء اس
به بحث کيفيت وحی و تشخيص حدود و ثغور آن و ... و ... آيا همه 
ــا را ما به طور فطری قبول  ــت؟ آيا همه اينه اين مباحث بديهی اس
ــه طور تقليدی و بدون  ــت؟ آيا اين مباحث را ب داريم؟ تکليف چيس
ــی خواهد داشت  دليل بپذيريم؟ در اين صورت چنين دينی چه ارزش
ــت و چه فرقی می کند  ــه ارزش معرفتی خواهد داش ــا حداقل چ و ي
ــارالتان های فرهنگی؟ اگر هم  ــاحران و ش با ادعاهای رماالن و س
بپذيريم که اين مقدمات را عقل بشر به صورت منطقی و استداللی 
ــات کرده و می پذيرد که در اين صورت به حجيت مطلق عقل و  اثب
ــدم اول پس از بديهيات گردن  ــه فقط قضايای بديهی اولی و يا ق ن

نهاده ايم و اين همان فلسفه است.
 در بسيارى از اين موارد، برهان و بداهت ادعايى است و 

واقعا بداهتى وجود ندارد. 
ــد غير از ضوابط، از خودمان چيزی بگوييم. برهان  ـ ما که نباي
يا غلط است و يا درست. اگر درست باشد که ادعايی معنا ندارد. اگر 

هم غلط باشد بايد با منطق درست شود.
 اگـر منطـق مى توانسـت به ايـن راحتى برهـان غلط را 

درست كند، بايد مى توانست اين اختالفات را حل كند.
ــما دوباره به مطلب اول برگشتيد. و عالوه بر آن «منطق»  ـ ش
ــرای فکر کردن باقی  ــی کرديد. با نفی منطق چه جايی ب ــم نف را ه
ــود،  ــت، اگر اين هم نفی ش ــد؟ منطق قاعده فکر کردن اس می مان
ــای ظاهری حديث را  ــرآن را بفهميم؟ چگونه همين معن ــه ق چگون
ــخن بگوييم؟ با نفی منطق،  ــم؟ حتی چگونه ما با يکديگر س دريابي
ــود. ما می گوييم  ــات اوليه هم منتفی می ش ــی صحبت از بديهي حت
ــق آنها را به توافق  ــت، منط ــده اس در جاهايی که اختالفات حل ش
رسانده. عده ای هم تخالف دارند که صدها دليل مثل داليل نفسانی 

و اجتماعی و گاهی حتی سياسی و نژادی و غيره ... دارد.

غفارى: فلسفه نظامى است از مباحث برهانى 
كه از بديهيات شروع مى كند تا هر جايى كه 
بتواند پرسش هاى وجودى را جواب مى دهد. 
اينكه كسى بگويد من نصف آن را قبول دارم 
و نصفش را قبول ندارم حرف معقولى نيست. 
اگر قبول نكردى هيچ كدامش قبول نيست و 

اگر قبول هست، همه اش قبول است.
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 آن مقـدار تفاهمى كه با هم دارند، 
نيـازى به فلسـفه ندارد. آنهـا در دايره 
بديهيات عقلى و يا نزديك به بديهيات 
مثـل قضاياى رياضى اسـت. در منطق 
هم آنچه در دايره اين بديهيات اسـت 
قابل قبول اسـت و اين ربطى به فلسفه 
و منطـق ارسـطويى نـدارد. بداهتهاى 
منطقى جزء سـاختارهاى فطرى ذهن و 
قوه مدركه بشرى است و ربطى به فرد 

يا نحله خاصى ندارد.
ــد، فلسفه  ـ توضيح اين مطلب داده ش
ــتباه شما همين جا  ــاخ و دم دارد. اش مگر ش
ــفه چيزی جز تعقل سيستماتيک  است. فلس

نيست.
 ايـن تعقـل سيسـتماتيك از يـك 
مـرزى كـه باالتـر مـى رود، همـه اش 

اختالف مى شود.
ـ گيريم که اين طور باشد. گويا شما از لوازم حرف هايی که قبول 
می کنيد فرار می کنيد. اختالف دليل بر نفی اصل تعقل نمی شود. به 
ــرف اينکه افراد در اصل وجود خداوند اختالف دارند بايد موضوع  ص
ــر حکم عقل را  ــما اگ ــطايی گری. ش را رها کنيم؟ اين يعنی سوفس

پذيرفتيد، حرف بنده از اينجا شروع می شود.
 من حكم عقل را در اثبات اصل وجود خداوند مى پذيرم 
امـا اصالت وجود حكم عقل نيسـت و صرفـا ادعاى عقالنيت 
دارد، همانطـور كـه نقطـه مقابلـش اصالـت ماهيـت ادعاى 

عقالنيت دارد.
ـ به چه مناسبت؟

 بـه خاطر اينكه اثبـات وجود خدا با برهان صنع در دايره 
بديهيات اسـت ولـى عقيده اصالـت وجود و اعتبـارى بودن 

ماهيات در دايره بديهيات و يا قريب به بديهيات نيست.
ـ اين سخن شما لوازمی دارد که بايد به لوازمش تن دهيد. اين 
که بگوييد اصالت وجود و اعتباريت ماهيت در دايره بديهيات نيست، 
ــد. براهين اثبات وجود خدا که در قرآن و روايات آمده  کافی نمی باش
ــت.  يا فقها و متکلمين آنها را به کار برده اند، در دايره بديهيات نيس
اگر هم در مورد خدا اينگونه باشد، اثبات ضرورت که مبنای شما در 
رجوع به وحی است و ده ها مسأله ديگر در دايره بديهيات نيستند. اما 
به هر حال، ما بحث را خالصه کنيم و بگذريم. ما می گوييم کسانی 
ــه می گويند اصالت وجود يا ماهيت يا هر چيز ديگری، همه برای  ک
ــان براهينی دارند. به لحاظ ماهيت هم فرق هم نمی کند که  خودش
ــد يا برهان بر اصالت وجود. همه  برهانی بر اثبات وجود خداوند باش
براهين مقدماتی دارند و بايد به بديهيات ختم شوند. مقدمات برهان 
هم بايد کلی، ذاتی و دائمی باشد. اين قاعده برهان است. هر برهانی 
ــته باشد و به بديهيات ختم نشود برهان نيست.  اين مقدمات را نداش

ــد، بايد بپذيريم. چه اثبات وجود خدا  اگر ش
ــد چه انکار وجود خدا، چه اصالت وجود  باش

و هر چيز ديگر.
 همه بحث سـر «اگر شـد» است. 
مگـر مخالفـان فلسـفه ادعـاى برهان 

ندارند. 
ـ به همين دليل است که راه گفتگو باز 
ــت دو تا رياضيدان هم در  است. ممکن اس
ــته  دو قضيه رياضی با هم اختالف نظر داش
ــبب انکار  ــند ولی اختالف در نتيجه، س باش
ــی می گويد من  ــود. يک روش و مبنا نمی ش
ــت.  ــن دارم که اين قضيه اينطوری اس يقي
ــن دارم که  ــم می گويد من يقي ــری ه ديگ

خالف قول شماست. 
 اختالف در مسائل رياضى و هندسه 

اصال به اندازه فلسفه نيست.
ـ قبول دارم اما بحث بر سر کم و زيادی نيست. بر سر اين است 
ــه آيا وجود اختالف، عقل را از کارايی می اندازد يا نه. البته آن هم  ک
ــيط و ساده باشد، اختالف در  ــما بس علت دارد. هر چقدر مواد کار ش
آن کمتر است. موضوع رياضی فقط کميت است و انسان به راحتی 
ــی تواند آن را تجزيه و تحليل کند. ولی وقتی کميت کنار رفت و  م
ــت و نه  ــت نه کيف، نه جوهر اس گفتيد که يک موجودی نه کم اس

عرض، مسلما اختالف به وجود می آيد.
 عرض بنده اين اسـت كه وقتى مباحث از بساطت خارج 
مى شـود ديگر جاى ورود عقل به نحو مستقل نيست و اينجا 
يـا در دايره عقلياتى اسـت كه نياز به تعليم و ارشـاد وحى و 
عقـل معصـوم و مصون از خطـا دارد و يا در دايـره تعبديات 

است. 
ــت؟  قبال گفتيد اگر از بداهت يا  ــاطت چيس ـ مقصودتان از بس
ــتقل است. همه قضايای رياضی  ــد کار عقل مس نزديک بداهت باش
ــتدالل به بديهی  ــتند. برخی از آنها با بيش از ده اس که بديهی نيس
ــت، اختالف اندک است.  ــيط اس ــند. اما چون موضوع آن بس می رس
ــت که در قطار معرفت، بليط عقل توی جيب خودش  قاعده اين اس
ــود.  ــت و می تواند به همه جا وارد ش ــتدالل اس ــت. بليطش اس اس
ــود بيرون می رود. به طور  ــتدالل کند، خود به خ هر کس نتواند اس
ــد اينطور نيست که مسئله  ــاره ش صغروی هم، همانطور که قبالً اش
تعبديات و دين فقط مسئله وجود خدا باشد، که آن هم خود يکی از 
ــتداللی است، ولی مسئله تا برسد به مقام تعبد  مهم ترين مباحث اس
ــتيم که بسياری  ــتداللی هس و دين، نيازمند عبور از ده ها مقدمه اس
ــفی مانند اصالت وجود و حرکت جوهری و امثال آن،  از مباحث فلس
ــيدن به بديهيات اوليه برخوردار  ــطه ای کمتر تا رس از مقدمات واس

است.

 غفـارى: حرف ما اين نيسـت 
كه هر برهانى درسـت اسـت. 
هميـن را هـم خـوِد منطـق و 
برهان مى گوينـد و خود منطق 
است كه راه درست فكر كردن 
را ياد مى دهد. برهان به داليل 
مختلف مى تواند اشـتباه باشد 
و ايـن، بـه خاطـر خطاپذيرى 
انسان ها است و هيچ فلسفه اى 
مطلقاً درست نيست، كما اينكه 
به حكم فطرت عقالنى بشـر و 
انسـان  حقيقت جوئى  فطـرت 
هيچ فلسـفه اى هم مطلقاً غلط 

نيست. 
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 آيا همه موضوعات موجود در عالم، قابل فهم با استدالل و عقل مستقل است؟
ــت  ــتدالل می کنند و به همين دليل اس ـ همه عالم برای برقراری ارتباط معرفتی با يکديگر اس
ــس با ديگری بحث  ــتدالل عقلی» معتبر نبود هيچ ک ــان ها با هم بحث می کنند. اگر «اس ــه انس ک

نمی کرد.
 تنهـا بحث نمى كنند بلكـه تخطئه و تجهيل مى كنند و بلكه تكفيـر مى كنند. مگر مثًال 
مالصدرا كم ديگران را تخطئه و تجهيل و حتى تكفير كرده اسـت؟ مالصدرا در شـانزده 
موضوع مهم و مبنايى فلسـفى ابن سـينا را تخطئه مى كند و ذهن او را كودن مى نامد كه از 

فهم حقايق وجودى عاجز است.
ــد می گويد  ــت. هر کس کتاب يا مقاله ای می نويس ـ تخطئه يک عمل اخالقی يا اجتماعی اس
ــت. کدام فيلسوف گفته است که  بياييد حرف مرا گوش کنيد. هر کس فحش داد کار بدی کرده اس

هر کس حرف مرا قبول ندارد غلط کرده است.
ولـى گفته انـد كه فالنى غلط كرده و يا ياوه گفته اسـت كه فالن حرف را زده. مثال ابن 
سـينا نظريه اتحاد عاقل و معقول را كه مبدع آن فرفوريوس بوده و صدراييان نيز بسـيار 
بر آن تاكيد دارند، رد كرده و كتاب فرفوريوس را كه حاوى اين نظريه بوده اسـت سـراپا 

ياوه و بى ارزش مى داند. 
ــينا فحش تلقی نمی شود. ثانيًا من نمی فهمم منظور شما از اين سخنان  ــخن ابن س ـ اوالً که س
چيست؟ اگر مقصود نشان دادن مثالً تندخويی و عصبيت طرفداران فلسفه باشد که به هر حال اگر 
ــت و به بحث ما مربوط نمی شود و بنده درصدد اين گونه مباحث  ــد کار بد و غيرقابل دفاعی اس باش
ــردمداران مکتب تفکيک را از متون  ــتم واالّ اگر من بخواهم نمونه بداخالقی ها و توهين های س نيس
ــد ولی من به جای آن  ــتان خيلی عجيب و عبرت آموزی خواهد ش ــان بدهم که داس اصلی آنها نش
نمونه ادب و اوج رفتار حکيمانه را در مباحثات مرحوم خواجه نصير با مخالفان مشهور فلسفه در دو 
ــما معرفی می کنم. يکی شرح بر اشارات ابن سينا که ايشان در آنجا منتقد  ــان را به ش اثر پرآوازه ايش
ــذارد و از آن زيباتر و پندآموزتر  ــت و الگوی متانت و حکمت را به نمايش می گ ــر رازی ا س آراء فخ
کتاب «مصارع المصارع» ايشان است که به مصاف شهرستانی صاحب ملل و نحل رفته است و بر 
کتاب «مصارع الفالسفه» او رديه نوشته است و اوج ادب و الگوی يک بحث حکيمانه است. ولی به 
ــت. يعنی ما اآلن در مقام مباحث اخالقی و از اين قبيل نيستيم،  هر حال اينها خارج از صحبت ماس
ــينا نشان دهيد که حرفی زده و گفته که هر کس با اين حرف مخالفت کند  ــما يک کالم از ابن س ش

غلط کرده است.
 مالصدرا گفته اسـت آنجايى كه افالطون حرفى  زده اسـت، كسـى نبايد در مقابلش 

چيزى بگويد.
ـ شما نشان دهيد که گفته است، چون افالطون گفته، غلط نيست.

 مرحوم مظفر در مقدمه اش بر اسفار مى نويسد كه مالصدرا بر بزرگان فالسفه و اولياء 
در شهودهاى نوريه شان و از جمله در موضوع ُمثل افالطونى درود مى فرستد و مى گويد: 
«و اكتفوا فيه بمجرد المشاهدات الصريحة المتكررة التى وقعت لهم، فحكوها لغيرهم لكن 
يحصل لالنسـان االعتماد على ما اتفقوا عليه و الجزم بما شـاهدوه ثم ذكروه و ليس ألحد 
ان يناظرهـم فيـه و كيف و اذا اعتبـروا اوضاع الكواكب و االعداد االفـالك بناء على ترصد 
شـخص كأبرخس او اشـخاص بوسـيلة الحس المثار للغلط الطغيان فبـأن يعتبروا اقوال 
فحول الفلسـفة المبتنيـة على أرصادهم العقلية المتكررة التـى ال تحتمل خطأ كان أحرى» 
( يعنى مالصدرا مى گويد ما بايد رصدهاى عقلى فالسـفه بزرگ مثل افالطون را بپذيريم 
و كسـى حق ندارد در اين موضوعات با آنها محاجه و مناظره كند، همان گونه كه همگان 
رصدهاى منجمين را بدون بحث مى پذيرند) و بعد مرحوم مظفر با تعجب مى گويد: اين 
نهايت چيزى اسـت كه مى توان در باره ديدگاههاى عقلى فيلسـوفى  گفت كه احدى حق 

مجادله و مخالفت با آنها را ندارد چرا كه احتمال خطا در آنها وجود ندارد!؟ 

غفـارى: در قـرآن كريم در 
بـاب خـود خداونـد، آياتى 
اسـت كه مكرر آمده است: 
«هـو معكـم اينمـا كنتـم»، 
«مـا مـن نجـوى ثالثـه اال 
هـو رابعهم»، معنـاى اينكه 
خداوند با ماست، يعنى چه؟ 
كلمـات كه روشـن اسـت. 
معيـت خداونـد با مـا يعنى 
چـى؟ يعنى مـن كـه اينجا 
نشسـته ام خداونـد هـم در 
كنار من نشسـته است؟ در 
آيـات ديگـرى «هـو معكم 
غليظ تر هم شده و مى فرمايد 
«فاينما ُتولَّوا َفثَمَّ وجُه اهللا». 
در آيـه ديگـرى مى فرمايد: 
«كٌل شىء هالِك االّ وجهه». 
«َو يَبْقى وجُه ربك ذوالجالل 
و االكرام» اين وجه خداوند 

يعنى چى؟
 سـمات: در مـورد معانـى 
آياتى كه فرموديد االن نمى 
خواهيـم وارد بحث شـويم 
و ببينيـم آيـا از آنها وحدت 
وجـود بيرون مـى آيد يا نه، 
اما اين سـؤال را مطرح مى 
كنيم كه آيا قرآن و اهل بيت 
عليهـم السـالم بـراى فهم 
اين آيـات ابزار و منطقى در 
اختيـار ما گـذارده اند يا نه؟ 
اگر گذاشته اند چرا به همان 
ابـزار و منطق مراجعه نكنيم 
و سراغ ارسطو و افالطون و 
يونان برويم و اگرنگذاشـته 
انـد، اين نقص دين اسـت. 
دينـى آمـده حرفـى را زده 
اسـت ولـى منطـق فهم آن 
را براى پيروانش نگذاشـته 
اسـت و بايد بـراى فهم آن 
سـراغ پيروان اديـان ديگر 
كفـار   و  مشـركان  حتـى  و 

بروند. 
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ــب را اينطور  ــما چطور مطال ـ ش
ــن است.  نقل می کنيد. بحث ما روش
ــی بايد هر حرف  ما می گوييم هر کس
ــفی را با برهان بيان کند. فلسفه  فلس
ــت. اين مطلبی  جز برهان چيزی نيس
ــان در باب  ــما می گوييد ايش را که ش
ــه در باب  ــد و ن ــفات می گوين مکاش
ــما مکاشفات اهل  برهان. می گويد ش

کشف را چرا رد می کنيد؟ 

تعبيـر مالصدرا ارصـاد عقلى 
در كنار مشاهده و مكاشفه است. 
ضمـن اينكه شـما قبـال فرموديد 
مكاشفه براى خود شخص حجت 

است.
ــما  ــم نقل قول ش ــن می گوي م
ــاد عقليه»  ــود. اوالً «ارص ــا نب ــه ج ب
ــه برهان؛  ــت ن ــفه اس معنايش مکاش
ــما نه به همان نقلی که از مرحوم  ش
ــه کرده ايد و نه  ــد توج ــر کرده اي مظف
ــوم مالصدرا  ــارت مرح ــن عب به مت
ــه کرده ايد.  ــت و مراجع ــفار دق در اس
ــش می گويد:  ــوم مظفر در عبارت مرح
ــار الحکما و االولياء  ثُم أثنی علی کب
ــه... و اکتفوا  ــاهداتهم النوري ــی مش ف
ــاهدات الصريحه  ــرد المش ــه بمج في
المتکررة می بينيد که همه جا صحبت 

ــاهدات است. و در متن خود مرحوم مالصدرا که در ص ۳۰۷  از مش
جلد اول اسفار چاپ حروفی آمده است عبارت چنين است: ثَُم اولئک 
العظماء... و ان لم يذکروا حجة علی اثبات تلک المثل النوريه و اکتفوا 
فيه بمجرد المشاهدات الصريحه...» که در اينحا مرحوم صدرا صريحًا 
ــان برای  می گويند که اين بزرگان از حکما و اوليا اگر چه در کالمش
ــات مثل افالطونی هيچ حجت و برهانی را ذکر نکرده اند و صرفًا  اثب
ــاره کرده اند... بنابراين معنای  ــاهدات روشن و مکرر خود اش به مش
ــاهدات معنوی است. خالصه  ــفات و مش ارصاد عقليه همان مکاش
ــما چرا تجربه های اهل تجربه را در امور افالک  ــان می گويد ش ايش
مانند مشاهدات حسی شخصی مانند ابرخس منجم و هيوی را قبول 
ــع افالک را تجربه کرده ايد؟  ــما حرکت و وض می کنيد؟ مگر خود ش
اينطور نيست که در زندگی انسان فقط برهان حاکم باشد. همانطور 
که شما در امور هيوی بر مشاهدات هيويون و ستاره شناسان اعتماد 
می کنيد، در امور مربوط به حقايق باطنی بايد همين کار را بکنيد. آن 
آقای عارف و حکيم هم می گويد من تجربه الهی و معنوی دارم. شما 
ــاهده عقلی و  حق انکار تجربه الهی را نداريد. ارصاد عقلی يعنی مش
باطنی در مقابل مشاهده حسی منجمين، ايشان می گويد همان قدر 

ــون اعتبار دارد  که تجربه برای تجربي
ــفه هم برای اهل کشف. او که  مکاش
در برهان، به کشف استدالل نمی کند. 
ــان دهيد. اتفاقًا  يک جا نمی توانيد نش
شما چون مطالب را خودتان نديده ايد و 
ــنيده ايد چنين می گوئيد.  از اين و آن ش
اگر همين عبارتی را که به آن استشهاد 
کرده ايد در متن اسفار پاراگراف قبل از 
آن را می خوانديد می ديديد که درست 
ــت که شما به آن  عکس آن چيزی اس
ــدرا در چند  ــهاد می کنيد. مالص استش
سطر قبل از ا ين عبارت در مورد نظريه 
 ــد: «والحق ــی می گوي ــل افالطون مث
ــبقة من  ــب افالطون و من س ان مذه
ــاطين الحکمة فی غاية االستحکام  اس
ــیٌء من نقوض  و المتانه، اليرد عليه ش
ــن و قد حققنا قول هذاالعظيم  المتأخري
ــرد عليه  ــام، بوجه الي ــياخه العظ و أش
ــیٌء من النقوض و االيرادات... علی  ش
ان بناء مقاصدهم و معتمد اقوالهم علی 
ــوانح النوريه و اللوامع القدسيه...»  الس
يعنی ايشان ابتدا ذکر می کنند که همه 
ــکاالت و ايرادات متصور بر نظريه  اش
ــه نحو برهانی  ــل افالطونی را ما ب مث
ــوری که جای  ــق کرده ايم به ط تحقي
هيچگونه شک و شبهه ای در آن نباشد 
اگرچه که بنای خود اين بزرگان در بيان اين مطالب بر مکاشفات و 
ــی غيرقابل ترديد است. بنابراين مرحوم صدرا  واردات نورانی و قدس
ــفی را اثبات نموده و سپس متذکر می شود  ابتدا با برهان مطلب کش
ــت و  ــه جای خود ولی در زندگی همه چيز برهان نيس ــه برهان ب ک
بايد جای تجارب معنوی و شهودات عرفانی را نيز محفوظ و محترم 

نگاه داشت.
مالصدرا در جايى از اسـفار مى گويد اگر مباحث نظرى با 
كشـف همراه نباشـد و كشـف آنها را تأييد نكند هيچ ارزشى 
نـدارد. يعنـى حجيت برهان را به كشـف ارجـاع مى دهد در 
حالى كه كشف جز براى شخص (در صورت صحيح بودن كه 

آن هم مالكهاى خودش را دارد) حجيتى ندارد.
ــفة  ــت «تبًا لفلس ــت کما اينکه گفته اس ـ آن حرف ديگری اس
تکون قوانينها غير مطابق للکتاب و السنة». يعنی مرگ بر فلسفه ای 
که احکام آن غيرمنطبق با کتاب و سنّت باشد؛ اينها نظرهای ثانوی 
ــتيم. ما يک وقت مبحثی را  ــت. ما که فقط با يک نظر روبرو نيس اس
ــط و فقط به برهان  ــفی بيان می کنيم، فق ــه لحاظ معرفتی و فلس ب
ــفه ای که  ــت. يک وقت خارج از اين مباحث می گوييم فلس قائم اس

غفارى: قرآن كريم  وقتى به آيات مربوط 
به حقايق و رموز هسـتى و خدا و انسان 
مى رسد مباحث از افق حّس و محسوس 
فراتر مى رود و دشوار است و براى فهم 
آنها بايد نظامى از قواعد عقالنى را تصور 
كـرد تا بتوان معناى صحيح آنها را درك 
كرد. ايـن نظام قواعد عقالنى مى شـود 
تفكر فلسـفى، كه در قرآن كريم موجود 
اسـت، در روايـات ائمـه عليهم السـالم 
موجود اسـت، و انسـان هم تا خود را با 
آن آشـنا نكند قادر بـه فهم صحيح اين 

معارف نخواهد شد.
سمات: اگر شما سراغ ارسطو و افالطون 
نرفتـه بوديد، و قرآن و احاديث عترت را 
مقابل خود مى گذاشـتيد و مى گفتيد، در 
اين متون تعقـل مى كنم تا به اين درك 
برسم، و يا حتى اگر در خأل مى نشستيد 
و فكـر و تعقـل مى كرديد، شـايد حرف 
شما درسـت بود ولى شـما رفتيد مبانى 
ارسـطو و افالطـون را گرفتيـد و بـا آن 
مبانى به سـراغ آيـات و روايات  آمديد. 
يعنـى تعقل شـما دقيقـا مبتنى بـر نگاه 
فلسفه يونانى اسـت و نه يك تعقل آزاد 
كه بفرماييد اصال ما با ارسطو و افالطون 

كارى نداريم. 
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ــن حرف را داريم به عنوان يک  ــا دين نخواند به درد نمی خورد. اي ب
ــه وجدانی و يک بيان و گزاره ثانوی در لزوم هماهنگی کتاب  توصي
ــلمان و کسی که به اين  ــريع می گوييم. می گوييم مس تکوين و تش
ــت بايد بداند که حقايق وحی هميشه بايد با حقايق  حقايق قائل اس
ــفه ای اگر الحادی بود، جوابش در عالم فلسفه  عقل تطابق کند. فلس
ــما  ــت ولی ما به عنوان يک راهنمايی می گوييم که ش با برهان اس
ــفه الحادی نرو. اين حرف را نبايد کسی از من به عنوان  دنبال فلس
ــت. اين از  ــفی بگيرد. يعنی بگويد برهان او اين اس يک حرف فلس
ــوی ديگر يک نظر ثانوی نسبت  طرفی يک نصيحت اخالقی و از س
به فلسفه است که خود اين نظر ثانوی هم برهانی است و اکنون به 

اين صورت يک راهنمايی عملی و اخالقی ابراز شده است.
 چيز ديگرى هم ممكن است باشد. مثال بگوييم اين حرف 
مال صدرا كه «مرگ بر فلسفه اى كه قوانين آن مخالف كتاب 
و سـنت باشد» صرف شـعار و تعارف است واال اين حرف در 
بسيارى از موارد عمال نقض شده است و قران و سنت به نفع 

ديدگاههاى فلسفى تاويل شده است.
ــخ اوالً می گوييم کاش شما عبارت مرحوم مظفر را در  ـ در پاس
ــفار، که قبالً از آن جمله ای نقل کرديد مورد  مقدمه چاپ حروفی اس
توجه قرار می داديد. ايشان می نويسد: «و حاشا أن يکون استشهاداته 
ــا  ــمعية رياًء لغرض...» که ترجمه آن را می آورم «و حاش باالدلة الس
ــهادات صدرا را به دالئل نقلی از  ــتنادات و استش و دور باد اينکه اس
ــمنی کسانی که او را به خروج از دين  روی رياء و به جهت دفع دش
متهم می کنند بدانيم. بلکه او همواره به خود می بالد و افتخار می کند 
ــرار قرآن حکيم و سنّت مطهره همچون  ــی را در فهم اس که او کس
ــفه  ــزوم هماهنگی ميان دين و فلس ــد و آنچنان در ل ــود نمی ياب خ
مبالغه می کند که هيچ جايی برای توهم فريبکاری و رياورزی باقی 
ــير دين و  ــفی او را تفس نمی گذارد. به طوری که می توان کتب فلس
کتب دينی او مانند تفسير قرآن و شرح کافی را تفسير فلسفه دانست 
ــير  ــذا ماـ  يعنی مرحوم مظفرـ  می گوئيم «کتاب های او در تفس و ل
ــرح احاديث، امتداد فلسفه اوست». و ثانيًا من می خواهم بگويم  و ش
که اين توصيه ها چه شعار باشد يا هر چيز ديگر، به نظر اولی فلسفه 
نيست و بلکه نظر ثانوی  است، به اين معنا که مثالً من آدم متدينی 
هستم. دين و معارف دينی هم برای خودش قاعده ای دارد، بنابراين 
می گويم فلسفه ای که با دين مخالف باشد مفت نمی ارزد. ضاللت و 
گمراهی است. اين يک حکم ثانوی نسبت به فلسفه است. نه حکم 

اولی که بگويم فلسفه مباحثش را از دين بگيرد. 
با اولى و ثانوى اين تعارضات حل مى شود؟

ــود، در ثانی به اندازه کافی تعارض در عالم  ـ بله که حلّ می ش
ــده می گويم به  ــدر به دنبال تعارضيد؟ بن ــما اينق وجود دارد. چرا ش
عنوان فلسفه بايد سخن از روی برهان بگوئيم. ولی همين االن اگر 
ــفه غرب را  ــد چه بخوانم، به او می گويم فلس فرزند من از من بپرس
ــفه غرب کالً باطل است. بلکه چون هماهنگ  نخوان، نه اينکه فلس
ــت. بعد از اينکه فلسفه اسالمی را ياد گرفتی و  ــفه الهی نيس با فلس

ــد برو بخوان تا بتوانی غنای فلسفه را زياد کنی.  مبانی ات محکم ش
همانطور که من به بچه ام می گويم فالن مجلس لهو و لعب هم نرو. 
ــت که من برای هدايت او می کنم. همه عالم  اين يک توصيه ای اس
که فلسفه نيست. هر وقت ما بحث نظری می کنيم، بحث ما فلسفی 
ــفه نمی گوييم،  ــت. ما در بحث نظری هرگز جز به برهان،  فلس اس
ــفه اسالمی باشد و چه الحادی. يعنی فلسفه دائرمدار برهان  چه فلس
ــمت از بحث اين شد که ما وقتی قوه تعقل را  ــت. نتيجه اين قس اس
ــات کرديم و گفتيم که  ــتقل در خودمان اثب ــه عنوان يک قوه مس ب
ــيم و راهش هم برهان است، همانطور که  می توانيم عالم را بشناس
ــدا و وحی و عصمت و اين گونه امور يک نظام  ــرای اصل وجود خ ب
ــفه می گوييم.  ــت کرده ايم، اين نظام عقالنی را فلس عقالنی را درس
ــفه نظامی است از مباحث برهانی که از بديهيات شروع می کند  فلس
ــش های وجودی را جواب می دهد. اينکه  تا هر جايی که بتواند پرس
ــش را قبول ندارم  ــن نصف آن را قبول دارم و نصف ــی بگويد م کس
حرف معقولی نيست. اگر قبول نکردی هيچ کدامش قبول نيست و 

اگر قبول هست، همه اش قبول است.
 اين فلسفه تا كجا مى تواند پيش برود؟

ــه اش را من گفتم. تا هر جايی که بتوانند برهان اقامه  ـ ضابط
کند.

 ميزان تشخيص  برهان از غير برهان چيست؟
ــتناد هر قضيه غيربديهی به بديهيات اوليه  ــت و اس ـ منطق اس

وگرنه سفسطه است.
 اگـر از منطـق چنيـن كارى بـر مى آمـد بايـد رافع اين 

اختالفات مى شد.
ـ خيلی جاها رافع شده است. باز برگشتيم سر بحث اول.

 چون اين موضوع بسيار مهمى است.

غفـارى: اگر آيه اى را خوانديـد و ديديد با 
تصوير ذهنى شـما كه مثـال اصالت ماهيتى 
بوديـد جـور در نيامد يـا با تصويـر وحدت 
وجود مـن جور در نيامد و آيـات قرآن نافى 
آن است يا حداقل آن را اثبات نمى كند؛ اگر 
من نظر خودم را تحميل كنم و آيه را جورى 
تاويل كنم كه نظر مـرا تاييد كند، خود عقل 
به ما مى گويد كه اين راه در فهم كالم الهى 

غلط است؛ 
سـمات: اين يكى از نكات بسـيار اساسى 
اسـت كه اگر در همين جا توقف كنيم خيلى 
از مسائل روشـن مى شود، چون در فلسفه 

خالف اين را مى بينيم.
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ــت. هم اکنون که ما دو  ـ گفتيم که منطق قاعده فکر کردن اس
ــت. ما  نفر با هم گفت  وگو می کنيم، فقط با رعايت قواعد منطق اس
ــدل می کنيم و ديگر نمی توانيم همديگر را  حرف ها را منطقًا رد و ب
مجبور کنيم که حرف هم را بپذيريم. به اندازه کافی سر اين مسئله 
ــان ها  ــن می گويم توافق هايی که در عالم بين انس ــث کرديم. م بح
ــده است بر اساس رفع اختالف توسط منطق و برهان شده است.  ش
ــت که عده ای کند  ــی که وجود دارد يا به خاطر اين اس اختالف هاي
ــائل نفسانی و يا  ــاير مس ــتند و يا عده ای متعصبند و يا س ذهن هس

غيره.
 مثـال ميردامـاد و مالصدرا كـدام يك كند ذهـن بودند و 

كدام تيز ذهن؟
ــما بخواهيد اختالف  ــت که ش ـ نگفتم که فقط کند ذهنی اس
ــت.  ــت برگردانيد. ده ها چيز ديگر هم هس ــه همين عل ــن دو را ب اي

الزمه اين قبيل سؤال ها، نفی قاعده 
برای تفکر است. قاعده داشتن تفکر 
ــت که سخن صحيح را از  همين اس
ــت که  غلط جدا کند. قاعده اين اس
ــت با برهان  حرف هر کدام غلط اس
ــود. بگوييم حرف شما به اين  رد ش
دليل غلط است. هر اصالت ماهيتی 
با دليل بيايد بگويد اصالت وجودی 
ــتباه می کند، من قبول می کنم.  اش
پس فلسفه با تعقل ذاتًا يکی است. 
ــتقالً تا هر جايی که بتواند  عقل مس
به سئواالت جواب دهد فلسفه است. 
ــفه ای با نظر ثانوی مطلقًا  هيچ فلس
ــت. ولی معنی حرف ما  درست نيس
ــت  ــت که هر برهانی درس اين نيس
ــود منطق و  ــت. همين را هم خ اس
ــود منطق  ــد و خ ــان می گوين بره

ــد. برهان به داليل  ــت فکر کردن را ياد می ده ــت که راه درس اس
ــد و اين، به خاطر خطاپذيری انسان ها  ــتباه باش مختلف می تواند اش
ــت، کما اينکه به حکم  ــفه ای مطلقًا درست نيس ــت و هيچ فلس اس
فطرت عقالنی بشر و فطرت حقيقت جوئی انسان هيچ فلسفه ای هم 
ــير و کالم هم  ــت؛ طب، فيزيک، رياضی، فقه، تفس مطلقًا غلط نيس

همين طور است.
ــل در رابطه با وحی  ــه ما از عق ــت ک ــه مهم بعدی اين اس نکت
ــت  ــتفاده ای می کنيم. (منظور ما از وحی، متون معتبر دين اس اس
ــخنان ائمه  ــاب الهی گرفته تا س ــت. از کت ــتند اس تا جايی که مس
ــان خاطر بياورد) وقتی  ــندًا برای ما اطمين معصومين آنجايی که س
ــم مکتب وحی يعنی اينکه اين مکتب راجع به حقايق عالم،  می گويي
چه حقايق نظری و چه عملی اظهار نظر کرده است. اين راه هدايت 
ــت. اين مطالبی که در دين هست دو گونه است. يک گونه  بشر اس

راجع به اعمال و رفتار است مثل نماز و روزه و يا محرمات که روشن 
ــت؟  ــت و ما فقط بايد بفهميم که بيان صريح دين در اينجا چيس اس

ما مکلف به عمل هستيم. 
ــه مربوط به حقايق عالم  ــت ک مطالب ديگری هم در دين هس
ــت که اين مقدار را نيز همه  ــات اس ــت. اين حقايق يا محسوس اس
ــز خداوند با همين  ــر و ... و گاهی ني ــمس و قم ــد مثل ش می فهمن
ــتدالل می کند، برای اينکه يک حقايق نامحسوسی  محسوسات اس
ــورد جهان ماده و چه  ــا بيان کند. اين حقايق را چه در م ــرای م را ب
ــودات مجرد، همه را علی  ــورد خود خداوند و چه در مورد موج در م
االصول ما بايد بفهميم. اگر قرار باشد اين حقايق نامفهوم و نامعقول 
ــان هدايت نمی تواند برقرار  ــند يعنی عقل ما آنها را نفهمد، جري باش
ــود. يعنی مثالً خداوند به لحاظ ورود در عرصه ای که عقل در آن  ش
ــدارد، مطالبی را بفرمايد که ما با عقل به تنهايی نتوانيم به آنها  راه ن
برسيم. اين مطالب هم بايد به گونه ای باشد که عقل ما قادر به درک 
آن باشد. يعنی اگر خداوند چيزی را 
بگويد که از نظر عقلی نامفهوم باشد 
ــد يا  ــته باش يا با عقل ما تضاد داش
ــوده و لغو  ــا را نفهمد، بيه عقل آنه

است.
اينکه ما چگونه کلمات خداوند 
ــيار مهمی  ــب بس ــم مطل را بفهمي
است، از سويی چون اين کلمات در 
بسياری موارد مربوط به نظامی است 
که فراتر از حس است، عقل يک کار 
تفسيری می کند؛ يعنی اينکه آيات را 
ــار هم قرار می دهد. روايات را  در کن
ــرار می دهد تا معنای  در کنار هم ق
حقيقی آنها را بيابد. منظور از معنای 
ــی يعنی اينکه آيا مراد از الفاظ  حقيق
ــت يا  ــی ظاهری و اوليه آنهاس معان
معنای مجازی و استعاری مورد نظر 
ــت که خودش مطلب را بفهمد.  ــت. يک کار ديگر عقل اين اس اس
ــت.  يعنی پس از ادراک معانی الفاظ، قدم بعدی فهم محتوايی آنهاس
ــه بتوانيم در همه جا به  ــت ک فهميدن آيات و روايات اين طور نيس
ــان راجع به آنها حکم کنيم. اين نکته بسيار کليدی بحث  طور يکس
ــًا چه نيازی به  ــه آيات و روايات اساس ــت که ما در رجوعمان ب اس
ــات و روايات که يک  ــه عقل به عنوان ابزار جمع آي ــل داريم؟ ن عق
ــت بلکه در فهم محتوای آن معانی. به جهت آنکه  کار تفسيری اس
ــت، اينطور نيست که ما  ــتی، نظامی تو در تو و پيچيده اس نظام هس
با نگاه به ظاهر کلماتی که در قرآن کريم هست آنها را بفهميم. در 
ــت و فهم معقول از اليه های  ــا اگر ما تمرين عقالنی و برداش اينج
مختلف نظام جهان داشته باشيم، وقتی قرآن و روايات را می خوانيم 
به معانی و اعماقی می رسيم که يک ذهنی که اين قدرت را نداشته 

 سـمات: يعنى با فرض وحدت وجود، ما هم 
واجب الوجود داريم و هم ممكن الوجود؟

غفـارى:  هم واجب داريـم و هم ممكن. هم 
ظاهر داريم هم باطن، هيچ مشكلى هم پيش 
نمى آيد؟ اصال تشكيك وجود معنايش همين 

است.
سمات: ولى آقايان تصريح مى كنند كه بحث 
از امكان شوخى است و اگر به ديده بصيرت 
بنگريم جـز خداوند در عالم چيزى نيسـت. 
مـال صدرا مى گويد: كل ما فى الكون وهم او 

خيال او عكوس فى المرايا او ضالل(ظالل)!
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ــتی خيلی سطحی از آنها می کند. دليلش هم اين است  باشد، برداش
که قرآن کريم بين همه فرق مسلمين محترم است و مرجع واحدی 
ــخن و نظر خود را مستند به قرآن  ــت. يعنی همه می خواهند س اس
کنند. به همين جهت با اينکه همه به قرآن استناد می کنند، در عين 
ــه اختالف آرا در اصل حقيقت خداوند، صفات خداوند،  حال اين هم
رابطه خداوند باعالم، شناخت انسان ... و به چشم می خورد. اختالف 
در فهم معانی فقط اين نيست که مربوط به فضای متفاوت فرهنگی 
ــيع هم وضع به همين  ــنی باشد، در خود عالم تش ــيعه و س ميان ش
ــه جنبه صناعی  ــی مربوط ب ــت. اين همه اختالف، بخش صورت اس

تفسيری است ولی بخش اصلی آن اختالف در فهم است.
ــت که مکرر آمده  در قرآن کريم در باب خود خداوند، آياتی اس

ــت: «هو معکم اينما کنتم»، «ما من  اس
ــم»، معنای  ــه اال هو رابعه نجوی ثالث
اينکه خداوند با ماست، يعنی چه؟ کلمات 
ــد با ما  ــت. معيت خداون ــن اس که روش
يعنی چی؟ يعنی من که اينجا نشسته ام 
ــته است؟  خداوند هم در کنار من نشس
در آيات ديگری «هو معکم غليظ تر هم 
 وجه ثَم شده و می فرمايد «فاينما تُولَّوا فَ
ــری می فرمايد: «کلٌ  اهللا». در آيه ديگ
 قی وجهبي ک االّ وجهه». «وهال ــیء ش
ــرام» اين وجه  ــالل و االک ربک ذوالج
ــاز در آيه ديگری  ــد يعنی چی؟ ب خداون
ــد:«...ان اهللا يحول بين المرء  می فرماي
ــان و قلبش  ــد بين انس ــه» خداون و قلب
ــان  ــود. يعنی از قلب به انس حائل می ش
ــت. يا «نحن اقرب اليه من  نزديکتر اس
ــه، معنی ظاهری  ــل الوريد». ما هم حب
ــات را می فهميم ولی بايد ببينيم  اين آي
منظور خداوند مثالً آنجا که می فرمايد از 
رگ گردن به من نزديکتر است چيست؟ 
ــت؟ يا  يعنی خداوند توی حنجره من اس
ــت پرده قلب من است؟ اگر  خداوند پش

خداوند جسم باشد که اين حرف غلط است. هر جسمی جای خودش 
را دارد و هيچ جسمی نمی تواند جای ديگری باشد. اصل جسم بودن 

خداوند هم غلط است.
  بدون شـك مـى توان با اسـتدالل عقلى آيـات فوق را 
توضيـح داد همانگونـه كـه متكلمين شـيعه، در عين حال كه 
مخالـف فلسـفه و عرفـان بوده انـد، ايـن كار را كرده اند. اما 
فرض شـما بر اين اسـت كه عقل مساوى اسـت با فلسفه و 
هـر جايى كه ما تعقل مى كنيم، داريم تفلسـف مى كنيم و اين 
تاييدى است بر فلسفه. اما سخن مخالفان فلسفه اين است 
كه اساسا در بسيارى از موارد، فلسفه از مدار عقالنيت خارج 

شـده است و صرف اينكه حرفهايى صورت استدالل داشت، 
نمى شـود عقالنى. اما در مورد معانى آياتى كه فرموديد االن 
نمى خواهيم وارد بحث شويم و ببينيم آيا از آنها وحدت وجود 
بيـرون مى آيد يا نه، اما اين سـؤال را مطرح مى كنيم كه آيا 
قرآن و اهل بيت عليهم السـالم بـراى فهم اين آيات ابزار و 
منطقى در اختيار ما گذارده اند يا نه؟ اگر گذاشـته اند چرا به 
همان ابزار و منطق مراجعه نكنيم و سـراغ ارسطو و افالطون 
و يونان برويم و اگرنگذاشته اند، اين نقص دين است. دينى 
آمده حرفى را زده است ولى منطق فهم آن را براى پيروانش 
نگذاشته است و بايد براى فهم آن سراغ پيروان اديان ديگر 
و حتـى مشـركان و كفار (با توجـه به ديدگاهى كه فالسـفه 

يونان را مشرك مى داند) بروند. 
ــما به همان مسائل  ـ بار ديگر ش
ــما اين بود  ــخن ش ــتيد. س اول برگش
ــز در بديهيات با قضيه ای  که عقل، ج
ــطه  متکی به بديهی باشد،  که بی واس
ــت.  ــدارد، چون اختالف اس ــی ن کاراي
ــم حتی کارايی  ــؤال های اخير ه در س
ــؤال برديد. االن  ــق را هم زير س منط
هم می گوئيد مخالفان فلسفه می گويند 
ــياری از موارد از مدار عقالنيت  در بس
خارج شده است. «فلسفه» عنوان يک 
ــت، مثل کالم، فقه،  رشته معرفتی اس
ــته  ــک و رياضی. چگونه خود رش فيزي
ــود. بله،  ــدار عقالنيت خارج می ش از م
ممکن است يک فيلسوف از مدار عقل 
ــود، همان طور که يک فقيه يا  خارج ش
متکلم يا فيزيکدان ممکن است خارج 
ــما در جای خود می توانيد اين  شود. ش
ــه اصوالً يک  ــؤال را مطرح کنيد ک س
رشتة علمی به نام «فلسفه» می توانيم 
ــيم، يا نه. برگرديم به اصل  داشته باش
ــد دين حرفی را  ــث: اينکه می گوئي بح
زده و منطق فهمش را برای پيروانش 
ــته است. به دالئل مختلف اشتباه است اوالً اينکه اين منطق  نگذاش
را خداوند در خلقت انسان ها قرار داده است و آن تفکر و تعقل است. 
هيچ کتابی در عالم نداريم که انسان را به اندازه قرآن کريم به تعقّل 
ــت که فهم معارف  ــد حرف ما اينس ر ترغيب کرده باش و تدبر و تفکّ
ــتی و در نظامات  ــق  قرآن کريم نيازمند تفکر عميق درباره هس عمي
ــت و آيات قرآن رموز و اسرار نظام وجود را که بسيار فراتر  وجود اس
ر و تعقّل  ــت بيان می کند و فهم اينها در گرو تفکّ ــات اس از محسوس
ــل و جهل، روايات  ــريف «کافی» در کتاب عق ــت. در کتاب ش اس
ــت که واقعًا  فوق العاده عالی و عجيبی دربارة عقل و حقيقت آن هس
شرح آنها از يک کتاب بيشتر می شود. در يکی از آن روايات آن جمله 

 غفـارى: اينكـه در مقـام عمل كسـى 
نصـى را بـه يك برهـان فروخـت، او 
اشتباه كرده اسـت. فراوان بوده است 
كـه بزرگانـى از عرفـا و فالسـفه اين 
قاعـده را رعايـت نمى كننـد، ديگران 
جلوى اينها مى ايستند. محيى الدين در 
مسـئله عذاب و خلود سـليقه اى دارد و 
گفته ايـن از ماده عذب اسـت و خلود 
در نـار نيسـت. نار بـراى آنهـا عادت 
مى شـود و شـيرين و گـوارا مى شـود. 
مالصدرا در اسـفار ايـن مطلب را نقل 
كرده و رد نكرده است (در جاهايى هم 
اين مطلب را رد كرده اسـت). مرحوم 
عالمه بر آن حاشـيه زده اسـت و گفته 
اسـت كه اين خالف نص قطعى است. 
هر كس اينطور بگويد اشـتباه مى كند. 
نص قطعى بر اين وجود دارد كه عذاب 

اليم است.
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معروف بيان شده است که: ان هللا علی الناس حجتين، حجة ظاهره 
ــل و االنبياء و أما الباطنه فهو  ــة باطنه، أما الظاهرة فهو الرس و حج
العقل. حاال عبارت تقريبًا بدين مضمون است. يعنی حجت ظاهری 
ــر، انبياء الهی و رسوالنند که از بيرون وجود آدمی،  خداوند برای بش
او را به حقايق دعوت و هدايت می کنند و اما حجت باطنی «عقل» 
ــت که او را از درون هدايت می کند. يعنی فهم کالم حجج  آدمی اس
ظاهری بدون حجت باطنی يعنی عقل امکان ندارد. خوب اين عقل 
ــته بيان شد يک مأخذ و منبع  ــان همان طور که در مباحث گذش انس
ــد هيچ معرفتی ممکن  ــتقل برای بشر است و اگر نباش معرفتی مس
ــاره نظامات وجود  ــتقال درب ــت، اين عقل هم می تواند خود مس نيس
بينديشد و فکر کند و هم يافته های خود را به راهنمايی ها و ارشادات 
ــبرد خود کمک می گيرد  وحی عرضه می کند و از آنها در جهت پيش
ــبت  ر در آيات و کلمات وحيانی، فهم عميق نس ــم اينکه با تفکّ و ه
ــت که اين فهم عميق  ــه معانی ژرف آنها پيدا می کند. طبيعی اس ب
ــت، اين کار وقتی  ــتی اس در گرو تفکر عميق در مبادی وجود و هس
مستقل از وحی صورت می گيرد نام آن فلسفه است و وقتی با وحی 
مواجهه پيدا می کند سبب فهم عميق وحی از طرفی و رشد و تعالی 
ــود. اينکه بگوئيد برای فهم آيات عميق  ــوی ديگر می ش خود از س
ــالم رجوع  ــکل معارف قرآنی به کلمات معصومين عليهم الس و مش
ــد. به  ــم، اين هرگز به معنای بی نيازی از عقل نمی تواند باش می کني
عبارت ديگر من می گويم قرآن در معرفی خود خداوند که اولين گام 
است در معرفت الهی تعابيری می آورد که غيرمحسوس است. وقتی 
ــول، بايد ببينيم معقول يعنی چه؟ اگر بگوييد  هم که می گوييم معق
ــالم. اميرالمؤمنين عليه السالم  رجوع کنيم به روايات ائمه عليهم الس
ــه بار اين تعبير را دارند:«داخلٌ فی االشياء  در نهج البالغه حداقل س
ــياء ال بالمفارقة» و در خطبه ای ديگر  ــة، خارج من االش ال بالممازج
ــياء بِوالج و ال عنها بخارج» و در خطبه ۱۶۳  دارند: «ليس فی االش
رب من االشياء بِالتصاقِ و لم يبعد عنها بافتراق»  می فرمايند: «لم يقَ

 و در خطبه ۱۷۹ می فرمايند: «قَريب
ير مالبس، بعيد منها  ــياء غَ من االش
غير مباين» ما از ظاهر اين کلمات 
ــتر از قرآن  ــزی بيش ــم هيچ چي ه
ــی بين آنها و قرآن  نمی فهميم. يعن

در اين جهت تفاوتی نيست.
اينكـه مـى فرماييـد با چى 
بفهميـم؟ بنده مـى گويم با يك 
منطـق عقلى و برهانـى كه اهل 
بيت عليهم السالم در رواياتشان 
بيان فرموده اند و متكلمين شيعه 
مثل مرحوم شيخ طوسى و شيخ 
مفيـد و عالمـه حلـى آن منطق 
را در آثـار كالمى شـان توضيح 
داده اند و براى فهم اينها نيازى 
بـه مراجعه به يونـان و ديگران 

كه مستلزم اثبات نقص دين است، نيست. 
ـ من می گويم اين حقايقی که در قرآن کريم و در نهج البالغه 
ــاير ائمه عليهم السالم آمده است در عاليترين سطح  و در کلمات س
ــان می تواند به حقيقت  ــت، باالترين سطحی که انس ــر اس تفکر بش
مطلب برسد. منتها بحث ما اين است که اگر من يک ديدگاهی مثل 
ــمانی نکنم ناچار  ــته باشم برای اينکه خدا را جس اصالت حس داش
ــوم بگويم اينها همه مجاز است و بگويم آية «هو معکم اينما  می ش
کنتم» يعنی اينکه خداوند به احوال شما عالم است و عبارت «داخل 
ــياء ليس بوالج» معنی اش اين است که امر خداوند وارد بر  فی االش
ــت ها ديگر معرفتی به  ــياء است و اين مجاز است؛ با اين برداش اش
ــت نمی آيد. تأويل فقط در جايی است که دارای قرائن مقاليه و  دس
ــد. اينکه هر چه را ما نفهميديم آن را تأويل  مقامی و ضوابطش باش

کنيم، چيزی از قرآن و معارف باقی نمی ماند.
 البتـه فلسـفه هـم همه ايـن آيـات را بر اسـاس پيش 
فرضهـاى خود تأويل كرده اسـت و از آنهـا به نظريه وحدت 
وجود رسـيده اسـت و حـال آن كه اگـر بنا بر وحـدت وجود 
بـود نبايد خداوند مـى فرمود: هو معكم بلكـه بايد مى گفت: 
هـو عينكم! همانطـور كه ابن عربى مى گويد: سـبحان الذى 
اظهر االشـياء و هـو عينها. حضرت امير عليه السـالم هم به 
جـاى داخل فى االشـياء بايد مى فرمود: هو عين االشـياء، و 
بعـدش هم نمى فرمود: خارج من االشـياء. تمام اين آيات و 
رواياتى كه فرموديد ظهور در دوگانگى خالق و مخلوق دارد و 
نه عينيت. هو معكم يعنى دو چيز اسـت: خداوند و خلق، و اال 

اگر يك چيز بود ديگر معيت مفهومى نداشت. 
ـ البته ظاهر «داخل فی االشياء» مشکل تر از «هو عينها» است. 
ــاند که خداوند جزيی از ماده است يا در  زيرا ظاهر اين جمله می رس
داخل يک ماده قرار گرفته است. و وقتی می فرمايد «البالممازجة»، 
کسی که جز به محسوسات قائل نيست، می گويد که اين يک جمله 

غفارى: هيچ شـخصيتى براى انسان بت نيسـت. محيى الدين يا مالصدرا يا هر كس 
ديگرى باشـد. اينكه چرا اين اشـتباه را كرده است ما نمى دانيم. شايد آن موقع غرق 
رحمـت خداونـد بوده اسـت يا غرق در تجليـات رحمانى بوده اين جـور توجيه كرده 

است. ممكن است در جايى ديگر خودش هم از نظرش برگشته باشد.
سمات: جناب آقاى دكتر تحليل خوبى فرموديد اما قبول بفرماييد كه فلسفه و عرفان 

مملو از اين تاويالت است؟
غفارى:  اگر منظورتان از مملو اسـت اينسـت كه در فلسـفه و عرفـان نمونه هايى از 
تأويـالت غيرمنطقـى و غيرصحيح وجود دارد بله. اگر شـما پنج مـورد بياوريد من ده 
مورد مى آورم. ولى انسـان نبايد به خاطر اشـتباهات و لغزش هايى كه با معيار عقل 

قابل تشخيص است، اساس معرفت را از بن قطع كند...
سمات: من عالوه بر موارد فراوان تأويل، منطق كار را مى گويم.

غفارى:  منطق كار همان اسـت كه مرحوم عالمه طباطبايى كه شـاگرد همين مكتب 
هست، وقتى اين اشتباهات را مى بيند به آنها ايراد مى گيرد.
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ــت و معنا ندارد. تبيين همين جمله اميرالمؤمنين نياز  تناقض آميز اس
ــی دارد و هر متکلم و دانشمندی اين  ــتن مبانی هستی شناس به داش
کار را می کند، خواه اسمش را فلسفه بگذارد يا نگذارد. بنده به بحث 
ــل در همه موارد صحبت  ــم. در آنجا مفص وحدت وجود هم می رس
ــر رشته کار از دست نرود. با وحدت  می کنيم. من می خواهم فعال س
ــت. معنای وحدت وجود اين  وجود همه اين مطالب قابل توجيه اس
ــت که کثرت نباشد. وحدت وجود وقتی با تشکيک وجود باشد،  نيس
ــکلی  ــم مراتب به جای خود باقی می ماند و هم حقيقت. هيچ مش ه
ــتباه  ــما تصور می کنيد، اش هم پيش نمی آيد. وحدت وجودی که ش

است.
 يعنى با فرض وحـدت وجود، ما هم واجب الوجود داريم 

و هم ممكن الوجود؟
ـ همه اينها را من به جای خود عرض می کنم. هم واجب داريم 
ــکلی هم پيش  ــم ظاهر داريم هم باطن، هيچ مش ــم ممکن. ه و ه

نمی آيد؟ اصال تشکيک وجود معنايش همين است.
 ولـى آقايان تصريح مى كنند كه بحث از امكان شـوخى 
است و اگر به ديده بصيرت بنگريم جز خداوند در عالم چيزى 
نيسـت. مال صدرا مى گويد: كل ما فى الكون وهم او خيال او 

عكوس فى المرايا او ضالل(ظالل)!
ــا را بعدًا توضيح می دهم و خواهم گفت که حداقل  ـ همه اينه
ــفه صدرايی مشکلی ندارد. هيچ راهی ندارد جز اينکه ما  از نظر فلس
ــويم که  ــيم. يعنی بايد قائل ش بايد در عالم قائل به نظام طولی باش
وجود دارای مراتب است و علت عالم در طول معلول است و حقيقت  
معلول به يد علت است و معلول از خودش حقيقت جدايی ندارد. اگر 
به اين رابطه طولی قائل شديم می شود گفت که «هو معکم اين ما 
کنتم» هست يعنی به لحاظ اصل و حقيقت، اوست و به لحاظ رتبه 
ــما ظهوری از آن حقيقت هستيد و  ــماييد. ش و تعين و محدوديت ش
ــايی يا  بدون اين رابطه طولی (چه در نظام حکمت صدرايی چه مش

هر کس ديگر) اگرآسمان به زمين بيايد نمی شود 
اين حرف را توجيه کرد. يعنی اگر به نحوی اين 
رابطه طولی تبيين نشود اين آيه و امثال آن فی 
حد نفسه متناقض است. بايد  شما هو و مع را در 

طول هم بتوانيد توجيه کنيد.
 البته االن فرصت پرداختن به اين بحث 
كه اين آيات را چگونه بايد معنا كرد نداريم 
و بايد در فرصتى مسـتقل توضيح داده شود 
كـه هم از جهت برهـان و هم از جهت بيان 
اهل بيت عليهم السـالم كه به طور برهانى 
مساله را توضيح داده اند، فهم و تفسير اين 
آيات مبتنى بر وحدت وجود نيسـت و تباين 
بين خالق و مخلوق از محكمات توحيد قران 
و اهل بيت و مبانى برهانى اسـت اما مجددا 
بر مى گرديم به اين سؤال كه اگر به فرض، 

بايد نظام عالم را طولى بفهميم و اگر نفهميم نمى توانيم اين 
آيات را  توجيه  و تفسـير كنيم، آيا توضيح و تبيين اين نظام 
طولى در بيان قرآن و اهل بيت عليهم السـالم هسـت يا نه؟ 
اگر بفرماييد بله هسـت پس چه ضرورتى دارد سراغ فلسفه 
سـقراط و ارسـطو و افالطون برويم و منشأ اين همه اختالف 
در جهان اسالم و تشيع شويم و اگر بفرماييد نيست، آن گاه 
بايد به اشكال  نقصان و كاستى دين و قران و عترت در بيان 

معارف خود پاسخ بفرماييد. 
ــدرا و غيره   ــطو و افالطون و مالص ــيت به ارس ــد حساس ـ نباي
ــته باشيم. موضوع عقل بشر است. فرضا همه فيلسوفان مردند،  داش
االن من و شما هستيم، عقل هم داريم. باعقل خودمان يا اين نظام 
ــی کنيم و يا نمی کنيم. اگر درک کرديم اين آيات  طولی را درک م
ــأله قرآن با ارجاع به  ــا روايات و يا نهج البالغه را می فهميم. مس ي
ــن حيث قطعی الصدور بودن  ــکال م روايات ـ علی ما فيه من االش
ــود زيرا مسأله صعوبت فهم آيات مربوط به اين نيست  ـ حلّ نمی ش
ــخت است و اگر ائمه بفرمايند آسان  که چون آنها را خداوند گفته س
ــود. ائمه عليهم السالم هم وقتی به اين مطالب می رسند فهم  می ش
کالمشان دشوار می شود. ما به فرض که با روايات قطعی الصدور در 
ــا را به عنوان راهنمای فهم فرض  ــيم و يا آنه اين زمينه مواجه باش
ــت که ما برای قرآن مثالً جلد دومی  بکنيم در هر حال حداکثر اينس
ــدم قرآن کريم در  ــوم و ص ــويم. ميان جلد اول و دوم و س قائل ش
ــتی و خدا و انسان  اينکه وقتی به آيات مربوط به حقايق و رموز هس
ــوار  ــوس فراتر می رود و دش ــند مباحث از افق حس و محس می رس
ــت و برای فهم آنها بايد نظامی از قواعد عقالنی را تصور کرد تا  اس
ــت. اين نظام قواعد  بتوان معنای صحيح آنها را درک کرد فرقی نيس
ــفی، که در قرآن کريم موجود است، در  ــود تفکر فلس عقالنی می ش
روايات ائمه عليهم السالم موجود است، و انسان هم تا خود را با آن 

آشنا نکند قادر به فهم صحيح اين معارف نخواهد شد.
 اگر شـما سراغ ارسطو و افالطون نرفته بوديد، و قرآن و 

سـمات: ضمنا مالصدرا از اين دست كه شما فرموديد، اشتباهات اساسى 
ديگـر هم كرده كه هيچ جا تصحيح نكرده اسـت و حتـى امام خمينى(ره) 
در كتاب چهل حديث به وى اشـكال كرده است. از جمله اين كه مالصدرا  
غير مجرد بودن فرشـتگان را به كلى رد مى كند اما امام مى گويد نفى كلى 
آن وجهى ندارد و پاره اى از نصوص مؤيد اين است كه برخى از آنها اعضا 

و جوارح مخصوص به خود را دارند.
غفارى:  اين سـبك كار شـما و آقاى حكيمى و امثال ايشـان اشتباه است 
كه آدم فكر كند وقتى كسـى بزرگ شـد اشـتباه ندارد. كـى چنين حرفى 
مى زند؟ و اصًال اين سـبك اسـتدالل، عوامانه است كه ما براى رّد فلسفه، 
دائماً بگوئيم فالن عالم در فالن مسـأله با اين فيلسـوف يا عارف مخالف 
اسـت، خوب باشد، عالم علم و استدالل و نظر همين است، مجموعة اين 
مخالفت ها و موافقت هاست. اينها اصالت روش علمى را مى رساند كه تابع 

برهان است نه شخصيت زده.
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احاديث عترت را مقابل خود مى گذاشتيد و مى گفتيد، در اين 
متـون تعقـل مى كنم تا به اين درك برسـم، و يا حتى اگر در 
خأل مى نشستيد و فكر و تعقل مى كرديد، حرف شما درست 
بود ولى شما رفتيد مبانى ارسطو و افالطون را گرفتيد و با آن 
مبانى به سـراغ آيات و روايات  آمديد. يعنى تعقل شما دقيقا 
مبتنـى بر نگاه فلسـفه يونانى اسـت و نه يك تعقـل آزاد كه 

بفرماييد اصال ما با ارسطو و افالطون كارى نداريم. 
ــتن عقل در حجيت خود. اگر  ــتقالل داش ـ تعقل آزاد، يعنی اس
ــد، جا دارد که به کالم ارسطو  ــتقالل داشته باش عقل در حجيت اس
ــا را بپذيريم، اما تابع  ــخن حق آنه ــون هم توجه کنيم و س و افالط
ــی و اصول دين هم  ــور که در مبان ــيم؛ همان ط ــدی آنان نباش تقلي
ــه عمل می کنيم و نمی گوييم چون پيامبر اکرم و ائمه اطهار  اين گون
صلوات اهللا عليهم فرموده اند، می پذيريم زيرا اين دور باطل می شود، 
بلکه می گوئيم آنچه قرآن و معصومين درباره اصول دين فرموده اند 
ــت و البته آنها در رسيدن ما به اين فهم  عين حق و مطابق عقل اس
ــاد فرموده اند و به ما تنبه داده اند، خالصه ضابطه  عقالنی ما را ارش
ــت. به عبارت  ــول و مبانی دين عقالنيت آنهاس ــم در فهم اص حاک
ــم دو گونه تصوير داريم:  ــفه می کني ديگر ما در اينکه رجوع به فلس
ــت و يکی  يک تصويرش غلط اس
درست. تصوير غلط اين است که 
شما چه از افالطون و ارسطو (که 
من حساسيتی که شما داريد راجع 
ــود بنده،  ــدارم) و چه خ به آنها ن
ــارج از آن متن به يک  ــر در خ اگ
ــر عقالنی از نظام  تعقل يا تصوي
ــه آن تصوير  ــيديد ک وجودی رس
توی ذهن شما شکل گرفت و بعد 
آمديد قرآن خوانديد، دو جور با آن 
ــد. يک وقت آن  برخورد می کني
ــه در ذهن داريد  نظام عقالنی ک
(قائلش هرکه می خواهد باشد چه 
ــطو و ... و چه خودتان) الزاما  ارس
ــد آيات و روايات را در  می خواهي
بفهميد.  ــير  تفس آن  ــوب  چهارچ
ــه ای را خوانديد و  ــر آي يعنی اگ
ــما که  ــد با تصوير ذهنی ش ديدي
مثال اصالت ماهيتی بوديد جور در 
نيامد يا با تصوير وحدت وجود من 
ــد و آيات قرآن نافی  جور در نيام
ــل آن را اثبات  ــت يا حداق آن اس
ــن نظر خودم را  ــی کند؛ اگر م نم
تحميل کنم و آيه را جوری تاويل 
ــرا تاييد کند، خود  کنم که نظر م
عقل به ما می گويد که اين راه در 

فهم کالم الهی غلط است؛ چون ما قبول کرديم که اين کالم الهی 
ــت. البته از نظر تفسيری اين اختصاص به کالم الهی ندارد و در  اس
فهم هر کالمی غلط، تحميل يافته های خود به متن غلط است، ولی 
ــتقل  در کالم الهی اين مالحظه هم وجود دارد که ما به داليل مس
ــت وخداوند را نيز  ــخن خداس عقلی ثابت کرده ايم که اين کالم، س
حکيم، خبير، عادل و هادی بشر می دانيم. بنابراين مفاد حقيقی کالم 
ــت، و لذا اگر با برداشت عقلی قبلی  الهی حتمًا عين حق در عالم اس
ــته باشد بايد در صحت آن برداشت ترديد کنيم. البته  ما منافات داش
ــايد در آينده بيشتر اين مباحث را باز کنيم، اين در جايی است که  ش

داللت کالم الهی روشن و واضح و به عبارتی نص باشد.
 اين يكى از نكات بسـيار اساسى است كه اگر در همين 
جـا توقـف كنيم خيلى از مسـائل روشـن مى شـود، چون در 

فلسفه خالف اين را مى بينيم.
ــتباه می کنيد. ما علی االصول پذيرفتيم که اين  ـ نخير شما اش
کالم الهی است و از منشاء عصمت صادر شده است. بنابراين قائليم 
که حقيقت در اينجا بيان شده است. اگر من يا يک فيلسوف چيزی 
ــر از اينها گرفته ايم، اگر ببينم  ــأيی غي را که تعقل کرده ايم از منش
ــه با نظر من منافات دارد و من  ــت و ظهور يا نصوصيت اين آي دالل
ــير به رای و غلط  ــر آيه تحميل کنم، مصداق تفس ــم آن را ب بخواه
است و هيچ انسان مؤمنی اين کار را نمی کند. اما شکل ديگر قضيه 
ــت که بنده با توجه به اطالعات و تمرين عقلی ای که کرده  اين اس
ام، تا آيه را می خوانم معنی آن را می فهمم. نه اينکه چون با پيش 
ــرض من می خواند آن را می فهمم بلکه اصال برای من مثل روز  ف
معنی آن روشن است. يعنی آن نکات ظريف و قواعد عقالنی که در 
ــت بالفاصله برای فيلسوفی که به نظامات  بيان آيه به کار رفته اس
ــکار می شود . مگر قرار است خدا  ــيده است آش عقالنی وجود انديش
ــی گويند برهان و وحی  ــفه م عالم را غير واقع تصوير کند. در فلس
ــند. عدم انطباق برهان با  متوازيند، منطبقند و نمی توانند خالف باش
ــت به عنوان حقيقت دوگانه که ابن رشد  ظواهر قرآن يک فرضی اس
ــفه ما  ــت و به چيزی که مورد قبول فالس هم آن را مطرح کرده اس
نيست رسيده است و در فلسفه ما هم مطرح و مردود است. در اينجا 
ــت که اگر شما ديديد  ــت. يک شق آن اين اس ــق مطرح اس چند ش
ــما می فهميد که اين بهترين حالتی  که آيه همان را می گويد که ش
ــت که ما از معارف بيرونی استفاده می کنيم و توضيح خواهم داد  اس
ــت. اين فرض تالئم است.  که اين قاعده در همه علوم همينطور اس
ــت. در فرض تالئم که مشکلی نداريم.  فرض دوم فرض تعارض اس
ــت که ما ببينيم اين فهم ما  ــرض تعارض اولين مطلب اين اس در ف
ــتدالل عقلی ما هر دو، از لحاظ قطعی يا يقينی  از آيه يا روايت و اس
ــيده اند؟ يعنی چه؟ يعنی گاهی ما  ــودن آيا به يک درجه يقينی رس ب
ــتدالل عقلی داريم ولی اگر کسی راجع به آن  فکر می کنيم يک اس
ــکی کند، با خود می گوييم دوباره به آن رجوع کنيم شايد اشتباه  ش
ــتدالل زياد می شود (و علت اختالف  کرديم. وقتی مقدمات يک اس
ــت چون بايد دائما ارجاع به بديهيات  در براهين هم غالبًا همين اس

الهورى  اقبال  سمات: 
در ختـم نبـوت حرفى 
دارد كـه ختم نبوت به 
ايـن خاطـر اسـت كه 
عقـل بشـر بـه تكامل 
رسـيده اسـت. شهيد 
مطهرى در اين مسئله 
وارد شـده و آن را نقد 
اساسى كرده و اقبال را 
كرده  سرزنش  شديدا 
اسـت. مشـابه حـرف 
اقبـال را مال صدرا هم 
در شـرحش بر اصول 
ولى  اسـت.  زده  كافى 
قبـال  در  متأسـفانه 
آن سـكوت مى شـود. 
معتقـدم  مـن  البتـه 
حرف  مطهـرى  آقـاى 
نديـده  را  مالصـدرا 
اسـت و اگـر مى ديـد 
حتمـاً مالصـدرا را هم 
نقد مى كـرد. همانطور 
كـه نظريه مال صدرا را 
در بـاره معاد منطبق با 

قران نمى داند. 
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ــتباه هم رخ می دهد. يا  مغالطه يا اشتراک لفظی  صورت بگيرد)، اش
و يا چيزهای ديگر، همه چيز را خراب می کند. در اين صورت است 
ــتدال ل ما  که بايد به برهان خودمان رجوع کنيم و ببينيم آيا اين اس
درست است؟ ديگران در اين باب چه گفته اند؟ و مطلب دوم در فهم 
ــت. آيا اين چيزی که ما فهميديم، حتما فهم قطعی  و داللت آيه اس
ــت؟ و اين چيزی است که معموالً محل اختالف می شود.  از آيه اس
يعنی ما بين نص و ظاهر گاهی اشتباه می کنيم. شما بايد ببينيد که 
ــا اينکه در حد يک ظهور  ــت ي آيا واقعًا نصتان در حد نصوصيت اس
است. اگر ظهور بود و نه نص و از طرف ديگر برهان شما قطعی بود، 
ــت. ولی اگر نص  ــس بايد نص را تاويل کرد. قاعده عقلی اين اس پ
قطعی بود بايد مطمئن باشيم که در مقدمات برهان اشتباه کرده ايم. 
ــود که با برهان به حقايقی نرسيم ولی مخالفش امکان ندارد.  می ش
ــيم. قرآن  ــی اينکه با يک مقدمات بديهی به نتيجه برس برهان يعن
ــد  هم که عالم واقع را بيان می کند. اگر نصوصيت قرآن قطعی باش
ــوفان ما  ــک کنيم. اين فرض از نظر فيلس ما بايد در برهان خود ش
ــند، و در  ــت. يعنی اينکه نص و برهان هر دو قطعی باش محال اس
ــًا رخ نمی دهد.  ــت و نوع ــند اين محال اس عين حال متعارض باش
ــت. بنابراين اگر در جايی  ــما می آوريد محال اس يعنی فرضی که ش
ــد بدانيم که حتما يک جای کار ايراد  ــيديم باي هم به اين مرحله رس
ــايد نص نباشد و يا روی برهان.  دارد. يا بايد روی نص کار کنيم، ش
ــد نيستيم. يعنی به اين قائل  ما قائل به حقيقت دوگانه مثل ابن رش
ــه می گويد و  ــد و توجيهی دارد ک ــتيم که عقل چيزی می گوي نيس
خداوند برای عموم گفته است. نه، خدا با مردم بازی نمی کند. ممکن 
است اسراری باشد که به صورت پيچيده می گويد و بنا نيست روشن 
ــود.  اينکه در مقام عمل کسی نصی را به يک برهان فروخت، او  ش
ــتباه کرده است. فراوان بوده است که بزرگانی از عرفا و فالسفه  اش
ــه خيلی هم مورد احترامند اين قاعده را رعايت نمی کنند، ديگران  ک
جلوی اينها می ايستند. محيی الدين در مسئله عذاب و خلود سليقه ای 
ــت. نار برای  ــت و خلود در نار نيس دارد و گفته اين از ماده عذب اس
ــود. مالصدرا در اسفار  ــيرين و گوارا می ش ــود و ش آنها عادت می ش
ــت (در جاهايی هم اين  ــرده اس ــب را نقل کرده و رد نک ــن مطل اي
ــيه زده است و  ــت). مرحوم عالمه بر آن حاش مطلب را رد کرده اس
ــت که اين خالف نص قطعی است. هر کس اينطور بگويد  گفته اس
ــت.  ــتباه می کند. نص قطعی بر اين وجود دارد که عذاب اليم اس اش
ــا نضجت جلودهم بدلناهم  ــت. خداوند می فرمايد: «کلم دردناک اس
ــم نص قطعی را کنار بگذاريم. ما در اينجا  جلودا آخر». ما نمی تواني
ــيم. فرق محيی الدين با اميرالمومنين در  بايد مثل اميرالمؤمنين باش
ــت. اميرالمؤمنين در دعای کميل می فرمايد: خدايا اگر  اينجا اين اس
خودت نگفته بودی که «الملئن جهنم من الجنة و الناس اجمعين»، 
ــالم می کنی ولی تو گفتی و  ــم که آتش را بر همه برد و س می گفت
ــم خوردی و قولت صادق است. راه تبعيت از شريعت اين است.  قس
ــل می گويد اگر قبول کردی که  ــود عقل هم اين را می گويد. عق خ
اين کالم الهی و کالم معصوم است، اگر قبول کردی که «انه لقول 

فصل و ما هو بالهزل»، ديگر شوخی نداريم. ديگر آقای ابن رشد حق 
ندارد از حقيقت دوگانه سخن بگويد.

ــت.  ــان بت نيس ــخصيتی برای انس بنابراين بايد بگويم هيچ ش
ــد. اينکه چرا اين  ــا مالصدرا يا هر کس ديگری باش ــن ي محيی الدي
اشتباه را کرده است ما نمی دانيم. شايد آن موقع غرق رحمت خداوند 
ــوده اين جور توجيه کرده  ــت يا غرق در تجليات رحمانی ب بوده اس
ــت در جايی ديگر خودش هم از نظرش برگشته  ــت. ممکن اس اس

باشد.
 جنـاب آقـاى دكتر 
تحليـل خوبـى فرموديد 
امـا قبـول بفرماييـد كه 
فلسـفه و عرفان مملو از 

اين تاويالت است؟
از  ــان  منظورت ــر  اگ ـ 
ــت اينست که در  مملو اس
فلسفه و عرفان نمونه هايی 
ــی و  ــالت غيرمنطق از تأوي
ــح وجود دارد بله.  غيرصحي
ــما پنج مورد بياوريد  اگر ش
ــی آورم.  م ــورد  م ده  ــن  م
ــان نبايد به خاطر  ولی انس
هايی  لغزش  و  ــتباهات  اش
ــل قابل  ــار عق ــا معي که ب
ــاس  ــت اس ــخيص اس تش
معرفت را از بن قطع کند...
 من عـالوه بر موارد 
فراوان تأويل، منطق كار 

را مى گويم.
ــان  ــق کار هم ـ منط
ــوم عالمه  ــت که مرح اس
طباطبايی که شاگرد همين 
ــت، وقتی اين  ــب هس مکت
ــی بيند به  ــتباهات را م اش

آنها ايراد می گيرد.
 بلـه مرحـوم عالمه 
در برخـى از مواردى كه 
نتايج فلسفى با نصوص 
در تعـارض بوده اسـت 

جانب نص را گرفته اسـت از جمله در مسـأله اراده الهى كه 
فلسفه آن را صفت ذات مى داند اما عالمه به تبعيت از روايات 
آن را صفت فعل مى داند ولى آقاى سـيد جالل آشـتيانى در 

همين مورد نظر عالمه را رد مى كند. 
ــت ذات می داند» معنای  ــفه آن را صف ــما می گوييد «فلس ـ ش

سـمات: آقـاى دكتـر! مـن 
هنـوز جواب سـئوال خود را 
نگرفتـه ام كـه دليـل اينكه 
مـا براى فهـم عقالنى آيات 
معصومين  احاديـث  و  قران 
عليهم السـالم بايـد سـراغ 
برويـم  يونـان  فيلسـوفان 
فيلسـوف  هيـچ  چيسـت؟ 
مسـلمانى را سـراغ نداريم 
كه بگويد من سـراغ ارسطو 
و افالطـون نرفتـم و خودم 
فكر كـردم و به ايـن نتايج 

رسيدم.
غفـارى: ما افتخـار مى كنيم 
افالطـون  فلسـفه  از  كـه 
استفاده مى كنيم. آنهايى كه 
ايـراد مى كنند يـا نمى دانند 
و صرفـاً بـا مطالـب دسـت 
چنـدم و حتى گاهـى بدون 
و  مأخـذى  و  منبـع  هيـچ 
صرفاً بر اسـاس شنيده هاى 
افواهى سخن مى گويند و يا 
به  غرض ورزند.  و  متعصـب 
هر حال اين يك تريبون باز 
است. هر كس مى گويد غير 
از اين است، من جوابش را 

مى دهم. 
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جمله شما اين می شود که فلسفه جز همين را نمی گويد و نمی تواند 
ــوفان  ــت که ميان فيلس بگويد. اين نقض صحبت های قبلی شماس
ــت. اگر فلسفه اين را می گويد، چرا عالمه  در همه موارد اختالف اس
ــيد جالل هم که از مالصدرا  ــی نمی گويد؟ مرحوم آقای س طباطباي
ــرده و در جای ديگر  ــتباه ک ــت. مالصدرا در يک جا اش بزرگتر نيس
ــه قوت ادلّه  ــری دارند بايد ب ــان هم نظ ــت. ايش تصحيح کرده اس
ــئله اراده و اين قبيل هم نه  ــرد، در مورد امثال مس ــس نگاه ک هرک
ــئله هست و نه اين قبيل روايات که روايات  اجماع عقلی در اين مس
ــوب می شوند، بله  آحادند در اصول عقايد حجيت دارند و نصّ محس
ــند ولی در صورت تعارض با  ــن قبيل روايات می توانند راهنما باش اي
ــتند که قابليت  ــندی در حدی نيس ــان قطعی، از نظر حجيت س بره
معارضه با برهان قطعی را داشته باشند. در مورد روايات، صرف نظر 
از بحث داللت، تنها روايات متواتر لفظًا و معنًا قابليت استناد قطعی 
هستند و در مورد روايات آحاد، به عنوان راهنما و هدايتگر استدالل 

عقلی هستند و قابليت معارضه با برهان عقلی قطعی را ندارند.

 البته آقاى آشـتيانى در جايى مـى گويد متواترات هم در 
مباحث عقلى و برهانى حجت نيسـتند! ضمنا مالصدرا از اين 
دسـت كه شـما فرموديد اشتباهات اساسـى ديگر هم كرده 
كه هيچ جا تصحيح نكرده اسـت و حتـى امام خمينى(ره) در 
كتاب چهل حديث به وى اشكال كرده است. از جمله اين كه 
مالصدرا  غير مجرد بودن فرشـتگان را به كلى رد مى كند اما 
امـام مى گويد نفى كلى آن وجهـى ندارد و پاره اى از نصوص 
مؤيد اين اسـت كه برخى از آنها اعضا و جوارح مخصوص به 

خود را دارند.
ــان اشتباه  ــما و آقای حکيمی و امثال ايش ــبک کار ش ـ اين س
است که آدم فکر کند وقتی کسی بزرگ شد اشتباه ندارد. کی چنين 
حرفی می زند؟ و اصالً اين سبک استدالل، عوامانه است که ما برای 
رد فلسفه، دائمًا بگوئيم فالن عالم در فالن مسأله با اين فيلسوف يا 
ــت، خوب باشد، عالم علم و استدالل و نظر همين  عارف مخالف اس
است، مجموعة اين مخالفت ها و موافقت هاست. اينها اصالت روش 
علمی را می رساند که تابع برهان است نه شخصيت زده. عوامانه که 

می گويم منظورم اينست نه اينکه قصد توهين داشته باشم. سبک و 
ــطح فکری عموم و عامه غيرمتخصص در هر علم و فنّی اينست  س
ــتدالل علمی را ندارند به  ــخيص برهانی و اس که چون توانايی تش
ــخصيت ها نگاه می کنند و از منظر آنها حقايق را بررسی می کنند.  ش
ــأله فرشتگان نيز داستان و روايات به همان  بگذريم از اينکه در مس
شکلی است که در فقره قبلی عرض شد و مسأله حداکثر در حد نفی 
ــمانيت برای پاره ای از فرشتگان عالم طبيعت مطرح است  کلی جس
ــتگان مجردند حضرت آيت اهللا خمينی قدس  واالّ اينکه مطلق فرش
ــره نيز بر همين عقيده اند و همه حکما و اغلب اهل تفسير و علما  س
ــًا از قبيل  ــائل اساس بر همين عقيده اند و در هر صورت اينگونه مس
ــوند چون به فرض وجود  ــوب نمی ش تعارض بين عقل و نقل محس
تعارض داللی (که محلّ بحث است)، در مقام سنديت شما نسبت به 
ــد، ادعای معارضه  روايات تا به حد تواتر قطعی لفظی و معنوی نرس

با برهان عقلی را نمی توانيد مطرح کنيد.
 البته اشتباه داريم تا اشتباه. اقبال الهورى در ختم نبوت 
حرفى دارد كه ختم نبوت به اين خاطر است كه عقل بشر به 
تكامل رسـيده اسـت. مرحوم شـهيد مطهرى در اين مسئله 
وارد شده و آن را نقد اساسى كرده و اقبال را شديدا سرزنش 
كرده اسـت. مشـابه حرف اقبال را مال صدرا هم در شرحش 
بر اصول كافى زده اسـت. ولى متأسـفانه در قبال آن سكوت 
مى شـود. البته مـن معتقدم آقاى مطهرى حـرف مالصدرا را 
نديده اسـت و اگر مى ديد حتماً مالصـدرا را هم نقد مى كرد. 
همانطـور كه نظريه مال صدرا را در بـاره معاد منطبق با قران 
نمى دانـد. در هـر صورت يك عالم دينى حق نـدارد اين قدر 

اشتباهات فاحش و اساسى بكند.
ــند و محتوا را  ـ اوالً بنده اينگونه نقل مطالب مبهم و بدون س
ــان دادم،  ــول ندارم همانطور که در نقل کلمات مرحوم صدرا نش قب
ــا می گيريد دقت کافی  ــانی که اين مطالب را از آنه جنابعالی و کس
ــت داريد هرجا و به  ــما فقط دوس ــه خرج نمی دهند، کما اينکه ش ب
ــفه و فالسفه معارض و مخالف  ــکلی که می توانيد برای فلس هر ش
ــيد و از چه کسی و کجا و چگونه فرقی نمی کند. برای مرحوم  بتراش
ــه می گوئيد اگر فالن  ــر مخالفت های تقديری ک ــری عالوه ب مطه
ــای تحقيقی هم ذکر  ــه را می ديد مخالفت می کرد مخالفت ه نظري
ــوم مطهری نظريه معاد  ــت. اينکه مرح می کنيد که خالف واقع اس
مالصدرا را قبول نداشته باشد به اين شکل که شما می گوئيد خالف 
واقع است. بنده به نظريات مرحوم مطهری از جنابعالی و امثال شما 
ــت تجليل را به عمل  ــان از نظريه معاد مالصدرا نهاي آگاه ترم، ايش
ــألة معاد قرآنی وسيع تر از محدوده  ــان مس می آورد ولی به نظر ايش
معاد در تفسير صدرائی است که در محدوده انسان و اعمال او قابل 
ــان می فرمايند معاد قرآنی ظاهرًا نسبت به همه  ــت. ايش توجيه اس
ــت که البته خود اين نظريه قابل بحث است.  ــياء و موجودات اس اش
به هر حال در امور مبهم بحث نکنيم بهتر است. ثانيًا اگر يک عالم 
دينی و يا کسی که به خود حق می دهد راجع به دين اظهارنظر کند 
اگر به نظر شما حق اشتباهات فاحش ندارد، به همين منطق و حقی 

غفارى: آنچه كه عيب و غلط است اينست كه 
انسان در فهم آيات وحى و كلمات معصومين 
عليهم السالم منصفانه و مؤمنانه عمل نكند و 
فهم عقلـى و عملى خـود را ـ چه مى خواهد 
محصول خالص تفكر خودش باشد يا وامدار 
مطالعه آثار ديگران باشد ـ به متون وحيانى 
تحميل كند و از قواعد شناخته شده و معقول 
تفسـير عدول كند كه اين مصداق تفسير به 

رأى و غلط است
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ــفه و تعقل (اگر  ــما می گوييد نداريم، همه اين آقايان ضد فلس که ش
ــد در همين سمات به شما نشان می دهم) دائمًا مرتکب   جايش باش
اشتباهات أفحش می شوند. اين آقا که در مقاله اش در همين شماره 
ــماء الهی همه لفظند. او اين  ــت که می گويد اس ــمات نوشته اس س
عبارت دعای کميل را نخوانده است باسمائک التی مالت ارکان کل 
شی. اين اشتباه بزرگتر است يا آن اشتباه؟ يا آن آقای ديگری که در 
ــد، می گويد اصالً مجردات در عالم وجود ندارد. اين حرف يک  توحي

پوزيتيويسم مادی است.
 اين كه مجردى ماسوى اهللا نيست مفاد برهان و نصوص 
عديده اسـت. فالسفه از مصاديق بارز مجردات را فرشتگان 

مى دانند كه ديديم حتى امام خمينى با اين رأى موافق نبود.
ــف نکنيد،  ــی خمينی را تحري ــوم آيت اهللا العظم ــرف مرح ـ ح
ايشان می گويند پاره ای مالئکه جزئيه به حسب بعضی روايات جنبه 
جسمانی دارند، و نه اينکه منکر مجرد بودن مالئکه کليه باشند. در 

همان نقل قول اين مسئله کامالً روشن است.
ــزرگان را تحريف می کنيد.  ــتانتان بی پروا حرف ب ــما و دوس  ش
ــما می نويسند اصالً معنای  خالصه اينکه اين آقايان که در مجله ش

مجردات را نفهميده اند که چيست.
 آقاى دكتر جاى تعجب اسـت كه اينگونه نسبت تحريف 
مى دهيد. عين عبارت امام خمينى در كتاب چهل حديث (ص 
415) چنيـن اسـت: «و اما مالئكـه  عوالم  مثـال  و موجودات  
ملكوتيه  برزخيه ، در جميع  آن ها اجزا و اعضا و اجنحه  و رياش  
و غير آن  ممكن  التحقق  است  و چون  از عوالم  تقدرات  برزخيه  
و تمثالت  مثاليه  هستند، هر يك  داراى  مقدارى  خاص  و اعضا 
و جوارحـى  مخصوص  بـه  خود مى باشـند. «و الصافات  َصّفا» 
و «اولـى  اجنحة مثنى  و ثالث  و ربـاع »، راجع  به  اين  صنف  از 
مالئكه  اسـت ؛ ليكن  مالئكه  مقّربين  و قاطنين  جبروت  اعال به  
واسطه احاطه وجوديه  يوميه  مى توانند در هر يك  از عوالم  به  
هيأت  و صورت  آن  عالم  متمثل  شوند، چنانچه  جبرييل  امين  كه  
از مقربين  درگاه  و حامل  وحى  الهى  و از اعال مراتب  موجودات  
سكنه جبروت  است ، براى  ذات  مقدس  رسول  اكرم صلى اهللا 
عليـه و آلـه در مثال  مقيد دائمـاً و در مثال  مطلـق  دو مرتبه  و 
در ملك  گاهى ، متمثل  مى شـد. حتـى  در ملك  گاهى  متمثل  به  
صـورت  دحيه كلبى ، رضيع  رسـول  اكرم ـ صلى  اهللا  عليه  و آله  
ـ كه  اجمل  ناس  بود، مى شد... پس  [چون كه ] اين  مطلب  غير 
مصـادم  با برهان  بلكه  موافق  با آن  اسـت ، داعى  به  تأويل  آن  
نيست ، چنانچه  فيلسوف  معظم  جناب  صدرالمتالهين  ارتكاب  
آن  فرمودنـد.» و اما در موضوع مجـردات حضرت عالى قول 
گرفته ايم كه ان شـاء اهللا با حاج آقاى ميالنى مناظره داشته 

باشيد تا حاصل آن در سمات منعكس شود.
ـ بله بنده حاضرم در يک مناظره رسمی و با شرايط کامالً قابل 
ــخصی به خود نگيرد و  ــارت به طوری که بحث جنبه منازعه ش نظ
ــند و مباحث  طرفين ملزم به رعايت ادب و اصول علمی مناظره باش
ــان و يا هر کسی که از طرف جريان  ــار هم باشد، با ايش قابل انتش

ضد حکمت و عرفان به رسميت شناخته شود مناظره کنم. فعالً من 
ــتباه در فروعات  ــم بگويم که اين آقايان اگر صحبت از اش می خواه
معارف می کنند، اصحاب مکتب تفکيک و  اصحاب اصالت ظاهر در 
ــارف؛ در صفات خدا، در وجود خدا، در عالم مجردات ... در  اصل مع

همه اينها اشتباه می کنند.
 البتـه آقايـان  هـم مدعى اند سـرتاپاى فلسـفه مملو از 

اشتباه است.
ــما در اصل به مطلب توجه نکرده ايد.  ــت که ش ـ برای اين اس
ــی اصل را متوجه نشود و سوفسطايی شود، همه اش اشتباه  اگر کس

می کند. اگر شما عقل را بپذيريد مجبوريد فلسفه را بپذيريد.
 آقـاى دكتر! مـن هنوز جواب سـئوال خـود را نگرفته ام 
كـه دليـل اينكه ما براى فهـم عقالنى آيات قـران و احاديث 
معصومين عليهم السـالم بايد سـراغ فيلسوفان يونان برويم 
چيسـت؟ هيچ فيلسوف مسلمانى را سـراغ نداريم كه بگويد 
من سـراغ ارسـطو و افالطون نرفتم و خودم فكر كردم و به 

اين نتايج رسيدم.
ــراغ  ــواب را گفته ام؛ همان طور که نگفتم به س ــه بنده ج ـ البت
ــوفان يونان» برويم. فلسفه، ايرانی و رومی و غربی و شرقی  «فيلس
ــفه عقل و منطق است. بلکه گفتم يک  ــد. مالک در فلس نمی شناس
سلسله مبادی و مبانی هستی شناسی هست که اين مبانی با استدالل 
ــرات افراد در آن مبانی در  ــت و مواضع و نظ عقلی قابل حصول اس
تفسير آنان نسبت به آيات تأثير دارد. مثالً کسی که معتقد به اصالت 
ــت برخی آيات و احاديث را يا تأويل کند يا رد.  ــد، ناچار اس حس ش
ــه قبل گفتم که فلسفه افالطون الهی ترين فلسفه  ثانيًا من در جلس
ــفه افالطون استفاده می کنيم.  ــت. ما افتخار می کنيم که از فلس اس
آنهايی که ايراد می کنند يا نمی دانند و صرفًا با مطالب دست چندم و 
حتی گاهی بدون هيچ منبع و مأخذی و صرفًا بر اساس شنيده های 
افواهی سخن می گويند و يا متعصب و غرض ورزند. به هر حال اين 
يک تريبون باز است. هر کس می گويد غير از اين است، من جوابش 
ــه از تفکر  ــان در تفکر و انديش ــم. ولی اينکه بگوئيم انس را می ده
ــتفاده نکند حرفی عوامانه يا عامی پسند است. اين افتخار  ديگران اس
ــيدن است. آنچه که عيب و غلط است اينست که  به جهل و نينديش
انسان در فهم آيات وحی و کلمات معصومين عليهم السالم منصفانه 
ــد و فهم عقلی و عملی خود راـ  چه می خواهد  ــه عمل نکن و مؤمنان
ــدار مطالعه آثار ديگران  ــد يا وام محصول خالص تفکر خودش باش
ــده و  ــناخته ش ــد ـ به متون وحيانی تحميل کند و از قواعد ش باش
معقول تفسير عدول کند که اين مصداق تفسير به رأی و غلط است 

که انشاءاهللا بعدًا هم در اين باره سخن خواهيم گفت.
 شـما در جلسه قبل به ماجراى آوردن تورات توسط عمر 
نزد پيامبر صلى اهللا عليه و آله اشـاره اى فرموديد. مشـروح 
ماجرا اين بود كه عمر كسـى را ديد كه تورات مى خواند. به 
نظر ش زيبا آمد. از آن استنساخ و رونويسى كرد و آن را نزد 
پيامبـر صلى اهللا عليه و آله آورد و شـروع بـه خواندن كرد. با 
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وجود اين كه تورات يك كتاب الهى اسـت ولى پيامبر از اين 
كار عمر غضبناك و برآشـفته شـدند و يكى از انصار به عمر 
گفت مادرت به عزايت بنشـيند مگر برآشفتگى رسول اهللا را 
نمـى بينـى؟ بعد پيامبر صلى اهللا عليه و آلـه فرمود: همانا من 
آغاز گـر و پايان بخش، مبعوث شـدم و جوامع و فواتح كلم 
به من اعطاء شـده است. بر حذر باشيد كه سرگردانان و راه 
گم كردگان شـما را هالك نكنند. درباره حفصه دختر عمر نيز 
چنين مطلبى نقل شـده اسـت، كه او در محضر پيامبرـ  صلى 
اهللا عليه و آله سلّم ـ كتاب امت هاى قبل را مى خواند. پيامبر 
بسيار ناراحت شدند به گونه اى كه رنگ مباركش تغيير كرده 
و فرمود: اگر حضرت يوسف امروز اين كتاب را بياورد و از او 
پيروى كنيد گمراه مى شـويد. حال با فرض اينكه ما ارسـطو 
و افالطـون را الهى و حتى پيامبـر هم بدانيم، با وجود قران و 
اهل بيت عليهم السالم، رجوع به آنها و اخذ منظومه معرفتى 

و ِحكمى از آنها چه توجيهى دارد؟
ــئله تبعيت و واليت يک چيز است  ـ من هم جواب دادم که مس
ــت. پيامبر اکرم نمی خواست بفرمايد  و بحث نظری چيز ديگری اس
ــت. تبعيت، يعنی اينکه يک مسلمان که می گويد  آن حرف غلط اس
من مسلمانم، بايد قصد قربت و نيت کند که من تبعيت می کنم. اين 
ــا اين کارش يک نوع تعريض  ــت. عمر نيز ب غير از بحث نظری اس
ــبک کردن نقش و موقعيت آن حضرت  ــه پيامبر اکرم می کرد و س ب
ــد به اين صورت که کتاب های آسمانی ديگر هم  ــوب می ش محس
ــخ پيامبر اکرم هم  ــتی و پاس ــت و تو تنها و يگانه در نبوت نيس هس

متناسب با اين برداشت بود.
ــکل در قرآن  ــت که اين معارف به اکمل ش عرض بنده اين اس
کريم و در روايات آمده است ولی فهم اينها احتياج به تفکر و تدبر و 
تعقل دارد. همان طور که خداوند می فرمايد: «افال يتدبرون»،« افال 
تعقلون»، باالخره بخشی از اين تعقل و تدبر همين فلسفه است که 

از آن می ترسيد. مگر فقط در هندسه تعقل می کنند.
 بنده از تعقل و تدبر نمى ترسـم بلكه مى گويم فلسفه اى 
كه معلم اولش ارسـطو و معلم ثانى آن فارابى است ربطى به 
ديـن و معارف قران و عترت ندارد و ما به عنوان مسـلمان و 

شيعه نيازى به مراجعه به آنها نداريم
ــما اين است که به رشته ای به نام «فلسفه»  ـ نتيجه سخن ش
ــتقل از وحی در اينجاها کارايی ندارد و االّ  نيازی نيست و عقلِ مس
ــت. بشر وقتی تعقل  ــر اس معلم اول و ثانی و ثالث همه اش عقل بش
ــد. ما برای فهم کالم الهی به عقل  می کند به باالترين نقطه می رس

فوق العاده ای نياز داريم.
 فلسـفه موجود محصول انديشه هاى ارسطو و افالطون 
اسـت و چنين نيسـت كه فيلسوف مسـلمان نشسته باشد و 
فارغ از فلسـفه يونانى فكر و تعقل كرده باشـد و به فلسـفه 
اسـالمى رسيده باشد. منظورم اين است كه فلسفه محصول 
تعقل بما هو تعقل نيست تا حجيت آن براى ما محرز و واجب 
القبـول باشـد بلكه محصـول يك نوع تفكر خاص اسـت كه 

ميـراث يونان اسـت و عقالى فراوانى نيـز در مقابل آن صف 
آرايى كرده اند.

ـ من نمی فهمم منظور شما چيست؟ شما ظاهرًا به اسم ارسطو 
ــت. اصالً  ــما عجيب اس ــيت داريد. اين حرف ش و افالطون حساس
ــند چه اشکالی  ــطو و افالطون گرفته باش اگر همه اش را هم از ارس
ــت. اگر مطالب ارسطو و افالطون و  دارد؟ ميزان مطابقت با عقل اس
افلوطين و... مطابق با عقل باشد آن مطالب را به جان می خريم کما 
ــه خود قرآن کريم در همه جا برای اثبات حقانيت خود به عقل  اينک
ــتقل عقالنی در انسان نباشد نه «تاک  ــتناد می کند اگر معيار مس اس

می ماند و نه تاک نشان».
 اينكـه ما قائل باشـيم معارف عاليه در قـرآن و احاديث 
اهل بيت عليهم السـالم هسـت و  منطق فهمش هم هست، 
اما راهمان را دور كنيم و سـراغ يونانى ها برويم و در جامعه 
اسـالمى انشـقاق و اختالف ايجـاد كنيم، قابـل درك و فهم 

نيست. 
ــما دنبالش هستيد می گويم  ـ بنده به دليل همان برهانی که ش
ــتدالل ثابت کردم که فلسفه يونان در بهترين شکل  وقتی من با اس
ــکال داريد بگوييد ما قبول  ــت اگر در صغرای اين بحث اش الهی اس
می کنيم و می گوييم که از فلسفه ای که مشرکانه است نبايد استفاده 
کرد. در اينجا خاطره ای از شهيد مطهری نقل می کنم و کالم را در 
اين جلسه خاتمه می دهيم. ما خدمت ايشان در منزلشان الهيات شفا 
ــداد محدودی هم بوديم. آقايی در  ــم. بحث معاد بود و تع می خواندي
اين جلسات شرکت می کرد که گويا کاسب بود. آدم متدينی بود که 
ــرکت می کرد. مرحوم مطهری بحث ابن سينا  از اول در اين درس ش
ــان  ــت و گفت: آقا! اگر انس را راجع به معاد می گفتند. اين آقا برگش
ــت مطالب به  اين حرف ها را نخواند، قرآن را نمی فهمد؟ آيا الزم اس
اين مشکلی را بخوانيم؟ آيا قرآن راجع به معاد ساده صحبت نکرده 
ــت؟ مرحوم مطهری جواب دادند، چه کسی گفته است که همه  اس
بايد همه معارف قرآن را بفهمند؟ قرآن برای بقال و کاسب و مردم 
ــا را کفايت کند. يعنی  ــه اندازه ای که آنه ــادی هم مطلب دارد، ب ع
بفهمند که عالم آخرتی هست و پاداش و جزايی هم هست. ولی چه 
ــی گفته است که فهم قرآن بايد منحصر به فهم بقال و عطار و  کس
...باشد. قرآن سفره هدايت است و برای همه باز است. حسن آن هم 
اين است که همه از آن استفاده می کنند. ولی اگر دين برای طبقاتی 
با درجة تعقل پايين تر هست آيا برای عقال و افهام قوی نيست؟ آنها 
ــفره قرآن استفاده می کنند. ما می گوييم اين معارف عميق  هم از س
را عقالً می فهمند. البته نه مثل ابن رشد که می گويد حقيقت دوگانه 
داريم و مطالب عمومی وساده در واقع مطابق منطق حقيقت نيست 
ــه عمل دارد، بلکه می گوئيم هم  ــط جنبه تحريک و تحريض ب و فق
مطالب عمومی و ساده و هم مطالب عميق و دقيق هر دو حق است 
و با يکديگر تضاد هم ندارند و بلکه درجات و وجوه مختلف واقعيت 

حقيقت را بيان می کند.
 بايد به مرحوم شـهيد مطهرى پاسخ مى داد كه آيا فهم 
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اين مراتب عالى در گرو خواندن فلسـفه ارسطو و افالطون و 
مشاء و اشراق است؟

ــاء و  ــفه مش ــت مرحوم مطهری جواب می داد که فلس ـ آن وق
اشراق همان تعقل بشر در حقايق هستی و عوالم باطنی است و هر 
که تعقل نداشته باشد نمی فهمد. و هر که بيشتر متعمق باشد و غور 
کرده باشد البته بهتر و کامل تر مقصود خداوند حکيم از رموز و اسرار 

عالم هستی را درک می کند.
 و در نتيجه خيل عظيم علمايى كه فلسفه مشاء و اشراق 
را نخوانده انـد و يا خوانده اند اما با آن مخالفت كرده اند، اهل 

تعقل نبوده اند؟
ــدارد، باالخره از يک طرف  ــت، تعارف ن ـ عمدتًا همين طور اس
ــی در اين موضوعات  ــت و از طرف ــی ذهنی متفاوت اس توانايی هاي
ــد و از آراء ديگر عقال و متفکران در اين زمينه بهره مند  کار نکرده ان
نشده اند، نتيجتًا در اين زمينه ها اين دسته از علما کم سرمايه هستند، 
ــالمی که  باالخره همين علما را وقتی با گروه ديگری از علمای اس
ــتند ولی خوب باالخره  ــريک هس در علوم ظاهری و عملی با آنها ش
ــی از عمر خود را به مطالعه مطالب معقول و حکمت و عرفان  بخش
ــرد کامالً  ــه نتيجه و رويک ــه کنيم می بينيم ک ــد مقايس گذرانيده ان
ــد. بله علمای ظاهر به همين دليل با  ــته اول دارن متفاوتی با آن دس
ــتی ندارند. وقتی با آنها بحث  ــفه مخالفند که از آن اطالع درس فلس
ــطح فهمی می خواهند  ــانی با چه س ــم می بينيم که چه کس می کني

معارف را بفهمند. نمی شود ديگر.
 از مسلمات هم اين است كه فلسفه از يك مقطعى (زمان 
مأمون) وارد شد؛ پس بايد بگوييم قبل از آن اصحاب و ياران 
ائمه كه هيچ يك فلسـفه نخوانده بودند، اين معارف عاليه را 

نفهميده بودند؟
ر يک شبه درست نمی شود.  ر و تعقل است. تفکّ ببينيد بحث تفکّ
ــت، پس از  ــی در قرآن کريم آمده اس ــطح عال اصول معارف در س
ــالم که به تعبير شيخ اشراق،  ــط اميرالمؤمنين عليه الس آن هم توس
ــطح بيان شده  ــت در عالی ترين س ــده اس «حکيم العرب» ناميده ش
ــاير ائمه اطهار، ولی اين مطالب برای  ــت و همين طور توسط س اس
ــود زمان  ــتقل ش ــود و تبديل به يک نظام فکری مس اينکه فهم ش
ــالم به جز قليل از اصحاب پيامبر و  ــلمًا در صدر اول اس می برد. مس

ــاب اميرالمؤمنين با اين معارف  اصح
ــنا نبودند ولی به تدريج که جامعه  آش
ــه که  ــاطت اولي ــی از آن بس فرهنگ
ــکام عملی بود خارج  فقط متوجه اح
ــد و مواجهه با فرهنگ های ديگر  ش
ــيحيان و يهوديان و بعدها  مانند مس
ــرد آنگاه تازه  فرهنگ يونانی پيدا ک
ــم قرآنی و  ــلمانان به عمق تعالي مس

فرمايشات اميرالمؤمنين پی بردند.
ــم که آيات اول   در روايت داري

سوره حديد برای آخرالزمان است
: اين چه ربطى به مطلوبيت فلسفه دارد؟

ــت آمده اين را  ــما چون در آخرالزمان اينترن ــی به نظر ش ـ يعن
ــر. در روايت  ــعه تکامل عقلی بش فرموده اند!! آخرالزمان، يعنی توس

داريم که «لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله»
 يعنى سـلمان فلسفه ارسطو و افالطون و فلسفه مشاء و 

اشراق مى دانست و اگر ابوذر مى فهيمد او را مى كشت؟
ــطح فهم معارفی سلمان تا حدی بود که  ـ نخير، يعنی اينکه س
ــت، الزامًا درک همه معارف از  ــاب ابوذر تحمل درک آن را نداش جن
طريق علم حصولی و معارف فلسفی نيست، بلکه از راه شهود باطنی 
ــر روشن  ــاهده عينی حقايق وجود نيز حقايق معارف برای بش و مش
ــتند.  ــن ترتيب صحابة پيامبر اکرم هم درجات داش ــود و به اي می ش
اصحاب اميرالمؤمنين هم همه يکی نبودند چه از لحاظ درک و شعور 

معنوی و چه از نظر توان علمی و عقلی.
 درجـات  و مراتب معرفت ربطى به فلسـفه ندارد. شـما 
فرموديد علمايى كه فلسـفه نخوانده اند اهل ظاهرند. بر اين 
اسـاس اصحاب ائمه عليهم السالم هم چون فلسفه نخوانده 

بودند، همه اهل ظاهر بودند!
ــای لغطی و لفظی  ــی را به صورت صرف معن ــما هر کالم ـ ش
ــت که فهم معارف قرآنی و کلمات  کالم تعبير می کنيد! منظور اينس
ــالم اهللا عليهم نيازمند به تفکر و تعقل  ــق معارفی ائمه اطهار س عمي
ــنايی با افکار حکما و عقالی عالم به رشد  ــلّمًا آش عميق دارد و مس
فکری و عقالنی انسان کمک می کند، حاال اينطور نيست که قضيه 
ــالبه کليه باشد که هرکس فلسفه نخوانده باشد هيچ چيز  به نحو س
از معارف الهی دستگيرش نشود ولی مسلمًا در غالب موارد از همين 
ــفی دارای مراحل و مراتب تکاملی  ــت. حتّی خود تفکر فلس قرار اس
است. اين تکامل ناشی از تدبر و تفکر عميق و بحث و جست وجوی 
ــت.  ــالمی در طی قرون و اعصار اس عقالنی متفکران و حکمای اس
بسياری از مطالب حتی با مبانی حکمت مشايی سينايی قابل تبيين 
کامل نيست، حکمت متعاليه زمينه فهم عميق بسياری از معارف را 
فراهم ساخت. من می گويم کالم اميرالمؤمنين که می فرمايد «ليس 
ــفه نخواند نمی فهمد. حاال ولو  ــه حد محدود» را احدی تا فلس لصفت

سـمات: از مسلمات هم اين است كه فلسفه از يك مقطعى (زمان مأمون) وارد شد؛ 
پس بايد بگوييم قبل از آن اصحاب و ياران ائمه كه هيچ يك فلسفه نخوانده بودند، 

اين معارف عاليه را نفهميده بودند؟
غفارى:  ببينيد بحث تفّكر و تعقل اسـت. تفّكر يك شـبه درسـت نمى شـود. اصول 
معارف در سطح عالى در قرآن كريم آمده است، پس از آن هم توسط اميرالمؤمنين 
عليه السالم كه به تعبير شيخ اشراق، «حكيم العرب» ناميده شده است در عالى ترين 
سـطح بيان شده است و همين طور توسط سـاير ائمه اطهار، ولى اين مطالب براى 

اينكه فهم شود و تبديل به يك نظام فكرى مستقل شود زمان مى برد.
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ــالم باشند. آنهايی را که حرف ايشان  اصحاب اميرالمؤمنين عليه الس
ــی آنها را  ــيم. ولی کس ــان را هم می بوس را می فهميدند که دستش
نفهميد مگر تا زمانی که اين معارف پيدا شد. آيات اول سورة حديد 
ــن» و «هو معکم اينما  ــر و الظاهر و الباط ــد «هواالول و اآلخ مانن
ــی اهل ذوق عرفانی باشد و شهود کرده باشد  کنتم»، را يا بايد کس
و يا اهل حکمت آن هم در عالی ترين سطح حکمت متعاليه باشد تا 

حقيقت اين آيات را درک کند.
 ــريف ابوحمزه را که «أن ــجاد در دعای ش ــات امام س فرمايش
 ک إالّ أنلق ب عن خَ ــک التَحتَجِ ــافة، و أنّ الراحلَ إليک قريب المس
ــم االعمالُ دونَک» و ده ها نمونه ديگر از آيات و روايات که  هبجتَح
ــاءاهللا به موقع خود در بحث از «وحدت وجود» و معنای درست  انش
ــد، هيچکدام از اينها  ــاره خواهد ش ــالمی به آنها اش آن در متون اس
بدون بهره گيری از تأمالت عميق حکمای اسالمی در معارف قرآنی 
و بيانات عرفای عظام قابل فهم درست نيست، که البته خود همين 
ــأ تفکر حکمای عاليقدر ما شده و سپس با الهام  آيات و روايات منش
ــرار عقالنی عالم وجود در قالب  ــف اس از اين بيانات درربار، به کش
نظام های عقالنی و برهانی خالص و محض نائل گرديده و فلسفه و 

حکمت عميق و پرارزش اسالمی را فراهم آورده اند.

 البتـه از يـك جهت در آغاز بحث قـرار داريم كه آيا مثال 
فلسـفه معنـاى «ليس لصفتـه حد محدود» و يـا «هو االول و 
االخـر و الظاهر و الباطن» را درسـت فهميده يـا تبيين كرده 
اسـت يا نه كه انشـاء اهللا در ادامه در حد مجال به پاره اى از 

آنها خواهيم پرداخت.

بخش سـوم و پايانى اين مصاحبه انشـاءاهللا در شـمارة 
آينده سـمات به چاپ مى رسد. رئوس مطالب مورد گفت وگو 
در بخش پايانى عبارت اسـت از : 1ـ مسألة امامت و واليت 
2ـ بحثى دربارة محيى الدين ابن عربى و سنى يا شيعه بودن و 
نيز اشاره به پاره اى تناقضات در سخنان وى 3ـ اشاره اى به 
بحث جبر نزد عرفا و بحث وحدت وجود 4ـ اشاره به اختالف 
ميان حكما و عرفا 5ـ بحث مصداقى راجع به مخالفت فقها و 
متكلمين با فالسفه و عرفا 6ـ تحليل و ارزيابى حركت فكرى 

سمات در جامعة كنونى.

بخش باقيمانده از جلسه اول گفتگو با دكتر غفارى
دکتر غفاری: آنچه درباره علل و انگيزه های مخالفت با الهی 
ــفه يونان به طور عام و فلسفه افالطون باالخص گفته  دانستن فلس
ــد، به نحوی کم و بيش مشابه در سنت فرهنگی ما نيز از ديرباز  ش
تا کنون به چشم می خورد، از مخالفت های اهل ظاهر و اهل حديث 
ــنت يا مخالفت  های پاره ای از فقها و اهل حديث شيعه و  در اهل س
ــنفکران دينی معاصر با صبغه تفکر هايدگری از  نيز گروهی از روش
ــتی علم گرايانه از سوی ديگر که همگی  ــويی و صبغه پوزيتيويس س
ــر دينی از غير آن،  ــه ای دارای داعيه خلوص و پيرايش تفک به گون
ــند که در صورت لزوم در مباحث آينده به معرفی بيشتر اين  می باش
جريانات خواهيم پرداخت و اما آنچه در غالب اين جريانات مشترک 
ــت، عبارت است از بی اطالعی  و جهل نسبت به حقيقت فلسفه  اس
ــطو  و صرفًا بر اساس  ــفه افالطون و ارس يونان و به خصوص فلس
مشهورات يا با استناد به منابعی دست چندم اظهار نظر کردن. و لذا 
ــب به عنوان اولين گام در اين مباحث وظيفه خود می دانم که  اينجان
در حد بسيار فشرده و متناسب با مجال اين مقاله و مقوله، اشاره ای 
ــفه افالطون قرار دارد  ــفه يونان که در قلب آن فلس به ماهيت فلس
ــن شود که فلسفه يونان ماهيتًا فلسفه ای الهی است.  بنمايم تا روش
ــاز قبل از پرداختن به اين منظور بايد چند جمله ای درباره معنا و  و ب

مقصود ما از «فلسفه الهی» گفته شود.
ــفه الهی» در يک تعبير از مقايسه ميان نظام های فلسفی  «فلس
بشر از لحاظ ميزان اعتقاد به مبدأ مقدس و مستقل از نظام طبيعت 
ــدت نفوذ اين اعتقاد در ساير مفاهيم وابسته  برای عالم و ميزان و ش
و غيروابستة به آن در منظومه فکری هر فيلسوف، به دست می آيد. 
ــا مقصود و غرض فعلی ما  ــفه الهی» که ب و تعبير ديگری از «فلس
انطباق بيشتری داردـ  و البته تفاوت اصولی چندانی نيز با معنای اول 

غفارى: در روايت داريم كه آيات اول سـوره 
حديد براى آخرالزمان است

سـمات: اين چه ربطى به مطلوبيت فلسـفه 
دارد؟

غفارى:  يعنى به نظر شما چون در آخرالزمان 
اينترنت آمده اين را فرموده اند!! آخرالزمان، 
يعنى توسـعه تكامل عقلى بشـر. در روايت 
داريـم كه «لو علم ابوذر ما فى قلب سـلمان 

لقتله»
سـمات: يعنـى سـلمان فلسـفه ارسـطو و 
افالطون و فلسفه مشاء و اشراق مى دانست 

و اگر ابوذر مى فهيمد او را مى كشت؟
غفـارى:  نخيـر، يعنـى اينكـه سـطح فهم 
معارفى سـلمان تا حّدى بود كه جناب ابوذر 
تحمـل درك آن را نداشـت، الزاماً درك همة 
معارف از طريق علم حصولى و معارف فلسفى 
نيسـت، بلكه از راه شـهود باطنى و مشاهدة 
عينـى حقايق وجود نيـز حقايق معارف براى 
بشر روشن مى شود و به اين ترتيب صحابة 
پيامبـر اكرم هـم درجات داشـتند. اصحاب 
اميرالمؤمنيـن هـم همـه يكى نبودنـد چه از 
لحاظ درك و شعور معنوى و چه از نظر توان 

علمى و عقلى.
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ــت که: فلسفه الهی را از مقايسه و انطباق هرچه بيشتر  ندارد ـ اينس
ــه در اديان وحيانی  ــا مجموعه عقايد نظری ک ــفه ها ب محتوای فلس
ــتی و انسان و رابطه بين آن دو بيان شده است  ــبت به نظام هس نس
ــن ارزيابی جنبه فاعلی  ــت که در اي ارزيابی کنند. و البته بديهی اس
ــتن آنها، تخصصًا  ــول عقايد يعنی مبدأ وحيانی يا عقالنی داش حص
منتفی است چون يکی فلسفه است و آن ديگری دين، و فرق ميان 
ــت که يکی محصول عقل بشری است و آن ديگری  آن دو به اينس
ــت و بنابراين از اين حيث هيچ مقايسه  ای معنا  نتيجه وحی الهی اس
ــوای عقايد مندرج در هريک  ــه فقط از لحاظ محت ندارد بلکه مقايس
ــا اصل قرار  ــت. به اين ترتيب ب ــی و وحيانی اس ــام عقالن از دو نظ
ــترکات نظری ميان اديان وحيانی  دادن نظام وحيانی و مالحظه مش
ــی ۱ـ قبل از هر چيز به وجود   ــود که همة اديان اله مالحظه می ش
مبدائی مستقل برای کلّ نظام هستی قائلند. و ۲ـ  اين مبدأ را امری 
ــد و يگانه تلّقی می کنند و نيز اين مبدأ يگانه و واحد را حقيقتی  واح
غيرمادی و مغاير با وجود موجودات طبيعی و جسمانی تلّقی می کنند 
ــتقل يگانه غيرمادی را واجد همه صفات نيکويی  و نيز اين مبدأ مس
که در عرف بشری شناخته شده است می دانند يعنی او خدائی است 
ــم، قادر، حی، عادل و ... و همة اين صفات را در نهايت عظمت  عال
ــر غير از خداوند در  ــت. ۳ـ در ناحيه موجودات ديگ ــی داراس و بزرگ
ــوی اهللا از نظر اديان الهی مخلوق و آفريده  ــتی، همه ماس نظام هس
خداوندگار عالم هستند. ۴ـ همچنين در اديان الهی غالبًا برای انسان 
ــاز می کنند يعنی او را  ــاب ويژه ای ب ــان آفريدگان خداوند حس از مي
موجودی عاقل و مختار و مرکب از دو جنبه مادی و معنوی می دانند 
ــت و از اين رو  ــر  را داراس که توانايی انجام اعمال متضاد خير و ش
ــان و  ــرای هدايت وی به برگزيدن انبياء از ميان نوع انس ــد ب خداون
فروفرستادن هدايت مکتوب به نام کتب سماوی مبادرت می نمايد و 
ــان با مرگ  از همين رو، برای اجرای قانون عدالت جهانی، وجود انس
طبيعی او در اين عالم خاتمه نيافته و در جهان ديگر، به غير از جهان 
مادی که عالم آخرت و دارای دو جنبه بهشت يا دوزخ برای نيکان يا 
بدکاران است ادامه حيات می  دهد که به اعتقاد به اين حيات اخروی 
ــود. ۵ـ همچنين نسبت به حيات اجتماعی  اعتقاد به معاد گفته می ش
در همين زندگی اين جهانی بشر نيز حداقل در برخی از اديان الهی 
ــده و مقررات و نظامات خاصی را  ــان داده ش ــيت نش موجود حساس
ــی  ــنهاد نموده و احيانًا تا مرز اداره و کنترل نظام سياس وضع و پيش
ــت  و اجتماعی پيش رفته اند. اينها مجموعه عقايد و نگرش هايی اس
ــان با مبدأ و معاد کم و  ــان و رابطه انس ــبت به جهان و انس که نس
ــم می خورد و حداقل چهارچوب  بيش در همه اديان وحيانی به چش
ــخصی است که در کتاب مقدس اسالم يعنی قرآن کريم اصول  مش
ــت. اکنون به هر ميزان که فلسفه ای از فلسفه های  ــهود اس آن مش
ــر، در کاوش های نظری خود نسبت به حقيقت هستی،  عقالنی بش
ــتر و عميق تری از اصول ياد شده،  ــتيابی به تعداد بيش موفق به دس
گرديده باشد، آن فلسفه الهی و الهی تر محسوب می شود. اگر با اين 
ــيم ـ که گمان نمی رود  ــته باش ــفه الهی موافقت داش تعريف از فلس

ــد ـ اکنون مدعای ما اينست که فلسفه يونانی و  محلّ اختالف باش
ــفه افالطون به  تمام معنی الکلمه و به ادق وجوه  در رأس آن فلس
فلسفه ای کامالً الهی و بلکه الهی ترين فلسفه موجود در عالم است. 
و اکنون مائيم و اثبات اين مدعا ـ البته در حد مجال و موقعيت اين 

مصاحبه ـ با  استناد به متون اين فالسفه بی هيچ واسطه ای:
من چند عبارت از افالطون نقل می کنم تا روشن شود که تفکر 
وی الهی بوده است. مقدمتًا بگويم که با توجه به فرهنگ اساطيری 
ــرکانه ای که بر زمانه افالطون و ارسطو حاکم بوده است، اين  و مش
ــقراط به اعتقاد ما  دو، مانند انبياء (البته اين دو نبی نبودند و فقط س
نبی بوده است) که در جوامع مشرک مبعوث می شدند، تالش کردند 
فرهنگ شرک را به توحيد برگردانند. البته نمی توانستند از اول بگويند 
که بايد اينها را دور بريزيم بلکه از هر اسطوره ای انحرافاتش را کنار 
گذاشتند و گفتند راجع به خدايان درست صحبت کنيد و افالطون در 
تيمائوس موقعيت وجودی و معنای واژه خدايان را روشن می کند که 
در واقع خدايانی که افالطون و ارسطو می گفتند به معنای موجودات 
ــتند که واسطه فيض از خدا به عالم طبيعت  مخلوق و غيرمادی هس
ــتند که در ادامه در ضمن عبارات کتاب تيمائوس به  ــان هس و انس
ــود. افالطون در کتاب جمهوريت درباره اين مسائل  آن اشاره می ش
اسطوره ای می نويسد: «... گفتم مرادم داستان هايی است که هزيود و 
هومر و شاعران ديگر نقل کرده اند. آنان از ديرباز داستان هايی دروغ 
ــاخته و به مردم گفته اند و حتی امروز نيز می گويند». (جمهوريت،  س
کتاب دوم فقره ۳۷۸ مجموعه آثار فارسی ص ۹۴۱) و نيز می نويسد: 
«... گفتم در داستان، خواه حماسی و خواه تراژيک، خدا بايد چنان که 
هست نمايانده شود... گفتم: نخست بايد تصديق کنيم که خدا خوب 
ــت هرگز منشأ فساد و زيان نيست... آنچه  ــت... و آنچه خوب اس اس
ــأ زيان نيست آيا ممکن است به کسی زيان برساند؟ گفت: نه.  منش
ــر باشد؟ و چيزی  ــاند آيا می تواند مايه ش گفتم: چيزی که زيان نرس
ــر نيست آيا می توان مسبب بدبختی دانست... هرگز...  را که مايه ش
ــت؟ البته... يعنی سببب نيکبختی  ــت آيا سودمند اس آنچه خوب اس
ــت... بنابراين آنچه خوب است مسبب همه چيز نيست، بلکه تنها  اس
مسبب خوبی و سعادت  است نه باعث بدبختی... خالصه نبايد اجازه 
ــدی و بدبختی  ــبب ب ــت مس دهيم خدا که جز نيکی در ذاتش نيس
ــته ای باشد  ــمار آيد. اگر بخواهيم جامعه ما دارای قوانين شايس به ش
ــخنان را به شعر  ــی، خواه جوان يا پير، آن گونه س نبايد بگذاريم کس
ــته زيان آور و آکنده از تناقضند  يا به نثر بگويد زيرا همه آنها ناشايس
ــه شود با قرآن کريم «ما  (جمهوريت، فقره ۳۸۰، ص ۹۴۵) (مقايس
أصابک من حسنة فَمن اهللاِ و ما أصابک من سيئة فَمن نَفسک... نساء 
ــاعری دروغ پرداز  ــد: «... پس خدا را نمی توان ش ۷۹) و نيز می نويس
تلّقی کرد؟ گفت هرگز... گفتم: ذوات آسمانی و خدايی به کلّی مبرا 
ــيط، که گفتار و  ــت بس از دروغند... بنابراين بايد گفت خدا ذاتی اس
ــود و نه کسی را  ــت. نه دگرگون می ش کردارش حقيقت محض اس
ــا بيداری فريب می  دهد. گفتم  ــيله صدا يا عالمتی در خواب ي به وس
پس دومين قانون ما دربارة داستان ها و اشعار راجع به خدايان چنين 
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ــخنی بگويد يا شعری  خواهد بود: هرکس بخواهد درباره خدايان س
ــرايد بايد اين حقيقت را در نظر بگيرد که خدايان ساحر و جادوگر  س
ــار يا کردار خود  ــيله گفت ــتند و تغيير صورت نمی دهند و به  وس نيس
کسی را نمی فريبند. گفتم: بسياری از گفته های هومر را می پسنديم 
ــتائيم ولی ادعای او را درباره آن رؤيايی که می گويد زئوس  و می س
ــتاد نمی پذيرم. و در سخنان آشيلوس نيز... اگر  برای آگامهنون فرس
ــخنی درباره خدايان بگويد خشمگين خواهيم شد  شاعری چنين س
ــته خود را در تماشاخانه به معرض نمايش  ــت نوش و نخواهيم گذاش
ــعار را به کودکان  بگذارد. به آموزگاران نيز اجازه نخواهيم داد آن اش
بياموزند زيرا پاسداران جامعه ما بايد خدا ترس به بار آيند و تا حدی 
که برای آدمی ممکن  است شبيه خدايان باشند» (جمهوريت، کتاب 

دوم ـ ۳۸۳)

مـا در تعابيـر هيچ پيامبـر و عالم الهى تعبيـر خدايان را 
نداريم و هميشـه دعـوت انبياء با نفى همين خدايان شـروع 
مى شـود و ايـن مسـئله اى نبوده اسـت كه دربـاره آن كوتاه 

بيايند.
ــخنان افالطون هم همين طور است.  بله همينطور است، در س
ــرايط محيطی تنظيم  ــئله به مقتضای ش ــط روش و تاکتيک مس فق
ــيخ انبيای الهی حضرت ابراهيم خليل   ــده است. همان طور که ش ش
ــالم اهللا عليه نيز در مبارزه با عقايد باطل ستاره پرستان زمان خود  س
ــرآن کريم، ابتدا  ــه کار گرفتند و مطابق نقل ق ــن تاکتيک را ب همي
ــان در  ــتاره ای درخش ــی با آنها درآمدند و با ديدن س ــر همراه از س
ــت و چون آن ستاره افول کرد،  ــمان فرمودند: اين خدای من اس آس
ــدارم و چون ماه طلوع کرد  ــت ن فرمودند من افول کنندگان را دوس
فرمودند: اين خدای من است و چون آن نيز افول کرد فرمودند من 
افول کنندگان را دوست ندارم و چون خورشيد طلوع کرد فرمود اين 
خدای من است اين از همه بزرگ تر است و چون خورشيد نيز غروب 
کرد فرمود من افول کنندگان را دوست ندارم  «وجهتُ وجهی للّذی 
ــرکين» (سوره انعام  ــموات واالرض حنيفًا و ما أنا من المش فطرالس

آيات ۸ـ ۷۶). در مورد افالطون نيز قضيه از همين قرار است. 
ــاس روايتی از امام رضا عليه السالم حضرت  البته بر اس
ابراهيم بر اساس انکار و استخبار گفتند: هذا ربی؟! نه از سر 

اخبار.
ــطوره های خدايان انسان گونه با  گفتيم که فرهنگ شرک و اس
ــی، و فريب و خدعه و  ــگ و دعوا و صلح و ميهمان ــای جن ويژگی ه
خالصه همه اموری که ميان انسان ها هست تمامی فضای فرهنگ 
ــط شاعران بزرگی چون هومر و هزيود  يونانی را پر کرده بود و توس
و ديگران در سراسر يونان منتشر می شد. در اينجا کار افالطون اين 
ــاحت  ــان گونه به س ــود که اوالً با زدودن تمامی مفاهيم منفی انس ب
ــائط و مدبرات  ــم از خداوند يگانه تا وس ــب و مجردات اع ــم غي عال
ــای معنوی را تثبيت نمود و ثانيًا  ــت و حرمت فض فيض الهی، قداس
با مشخص کردن اينکه خدای حقيقی در عالم يکی است و آن هم 

خدای صانع و سازنده عالم است و ساير موجوداتی که به نام خدايان 
ــوند مخلوقاتی بيش نيستند که البته غيرمادی هستند و  ناميده می ش
ــال فيض وجود و به تعبير قرآن کريم مدبرات امر الهی  واسطه ارس
هستند. و اين مسئله را به وضوح تمام در رساله تيمائوس بيان کرده 
و در ساير رساله ها نيز به طور اشاره از آن سخن گفته است و به اين 
ترتيب فرهنگ مشرک را از درون تبديل به يک فرهنگ توحيدی و 

الهی کرده است و اکنون شواهد بر اين مسئله:
ــاله  ــدا را با جمالتی از رس ــون درباره خ ــات افالط ــدا نظري ابت
ــت بايد دو نوع  ــوس» آغاز می کنيم. «... به اعتقاد من نخس «تيمائ
ــت» و هرگز  ــه «هس را از هم تمييز دهيم و ببينيم که: آنچه هميش
دگرگونی و «شدن» در آن راه نمی يابد چگونه است؟ و آنچه هميشه 
ــت و هرگز به مقام «هستی» نمی رسد  دستخوش تغيير و شدن اس
چگونه است؟ يکی از راه تفکر و تعقل خودآگاه دريافتنی است، چون 
ــت. ديگری به عکس  ــت» و هميشه با خود برابر اس هميشه «هس
ــت زيرا دائمًا در  ــی ناخودآگاه اس موضوع پندار حاصل از ادراک حس
ــنده حقيقی نيست...  ــت و هرگز باش ــدن و از ميان رفتن اس حال ش
ــت بايد تحقيق کنيم که آيا جهان هميشه بوده است و آغازی  نخس
نداشته، يا حادث است و از مبدائی به وجود آمده و پيدايشش را آغاز 

بوده است؟
ــت زيرا ديدنی و محسوس  ــده و حادث اس جهان، مخلوق و ش
ــت و دارای جسم، و هر چيز که چنين باشد با حواس قابل درک  اس
ــی  ــت و ما از راه ادراک حس ــت، و آنچه با حواس قابل درک اس اس
می توانيم تصويری از آن به دست آوريم متغير و حادث و «شونده» 
است، و اندکی پيش گفتيم که هر «شونده ای» بالضروره بايد بر اثر 
ــازنده اين جهان البته دشوار  ــود». پيدا کردن صانع و س علّتی «بش
است و اگر هم او را پيدا کنيم امکان ندارد بتوانيم او را چنان وصف 
ــورد او اين مطلب  ــد. اما در م ــرای همه قابل فهم باش ــم که ب کني
ــان را از روی کدام يک از  ــه صانع، جه ــق کنيم ک ــم تحقي را ناچاري
ــت: به تقليد از آنچه هميشه همان است و  ــاخته اس ــق س دو سرمش
ــت  ــت و متغير. اگر جهان زيباس اليتغير، يا از روی آنچه حادث اس
ــاد جهان آنچه  ــل، پس بی گمان در ايج ــازنده آن خوب و کام و س
ــد  ــق قرار داده، ولی اگر قضيه چنان باش ــت سرمش را که ابدی اس
ــت، در آن صورت خواهيم  ــش نيز روا نيس ــه حتی به زبان آوردن ک
ــق ابدی نظر داشته است، زيرا جهان در ميان  گفت که او به سرمش
ــتاد سازنده آن بهترين و  ــت و اس چيزهای حادث، زيباتر از همه اس
کامل ترين استادان و سازندگان. بنابراين بايد بگوئيم که در ساختن 
جهان چيزی سرمشق بوده که هميشه همان است و دريافتنش تنها 
ــت». (تيمائوس، فقرات ۲۸ و ۲۹)  از راه تفکر و تعقل امکان پذير اس
همانطور که مالحظه می شود مقصود افالطون از اين سرمشق ابدی 
ــنّت نوافالطونی و  ــت که در س همان عالم مثل مجرده و نوريه اس
سپس در فلسفه اسالمی به عنوان علم قبلی و قبل از ايجاد خداوند 
ــود که منشأ پيدايش و ظهور عالم همين علم عنايی و  مطرح می ش
قبلی حضرت حق است و يا در عرفان نظری از آن به عنوان «اعيان 
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ــده است. افالطون در ادامه می نويسد  ثابته» و مقام واحديت ياد ش
«اکنون می خواهيم شرح دهيم که آنکه جهان و عالم «شدن» را به 
هم پيوست چه انگيزه ای برای اين کار داشت. او خوب بود، و خوب 
هميشه و در هر مورد و نسبت به همه از حسد بری است و چون از 
ــت که همه چيز تا حد امکان شبيه به خود  ــد بری بود می خواس حس
ــود. ما اين سخن را از مردان روشن بين و خردمندی که همين  او ش
ــته اند می پذيريم. چون خدا  ــت اصلی پيدايش جهان دانس امر را عل
ــت همه چيز تا حد امکان خوب شود نه بد، و چون ديد هر  می خواس
ــوس و ديدنی است ثبات و آرام ندارد بلکه گرفتار جنبشی  چه محس
ــت، از اين رو بی نظمی را به نظم مبدل ساخت.  بی نظم و سامان اس
(تيماتوس ۳۰) خالصه اينکه به قول افالطون انگيزه آفرينش جهان 
ــت که در ذات الهی موجود است  ــط خدا، انتشار خوبی هايی اس توس
ــا آفرينش جهان آن  ــت ب ــد اس و چون خداوند عاری از بخل و حس
ــوس در  ــاخت. از طرفی از آنجا که عالم محس خوبی ها را نمايان س
ــرای ايجاد نظم که همواره بر  ــت، ب ذات خود فاقد نظم و کلّيت اس
بی نظمی برتری دارد خداوند نظامی معقول را در بطن عالم آفريد و 
لذا باطن همين عالم محسوس، عالم معقول است. عبارات افالطون 
ــت: «... حق اين بود و اين است که آنکه بهتر  در اين باب چنين اس
ــازد جز آنچه زيباتر از همه باشد او به  ــت نبايد چيزی بس از همه اس
ــيد که بين چيزهايی که به اقتضای طبيعتشان ديدنی  اين نتيجه رس
ــر از چيزی که  ــت هرگز زيبات ــند، آنچه دارای خرد نيس و محسوس
ــت نخواهد بود. ولی از سوی ديگر آنچه روح ندارد از  دارای خرد اس
خرد بهره ور نتواند بود، بدين جهت خرد را در روح قرار دارد و روح را 
ــم جايگزين ساخت و از مجموع آنها کاخ جهان را بنا کرد و  در جس
برافراشت و بدين سان اثری پديد آورد که طبيعتش در نهايت خوبی 
و زيبايی است. پس حق داريم معتقد باشيم و بگوئيم که به احتمال 
قوی اين جهان دارای روح و خرد است و بر اثر حکمت و اراده خدا 

پديد آمده است».
 چرا مى گويد به احتمال قوى؟

افالطون می گويد درباره الهيات، بشر نمی تواند يک چيز قطعی 
ــتدالل عقلی هم بيان  و صددرصدی را بيان کند و آنچه عقل و اس
ــت و در واقع نظر به ضعف  ــد، محتوايش و داللتش ظنّی اس می کن
ــری و علم حصولی در اين مسائل دارد. عبارت خود وی  طبيعت بش
چنين است «و فراموش نکنيد که من سخنگو و شما شنوندگان که 
درباره سخنان من داوری می کنيد، همه دارای طبيعت بشری هستيم 
ــائل بايد به همين قدر راضی باشيم که  و از اين رو در اين قبيل مس
ــد و از خود نبايد  آنچه می گوئيم فقط در حدود حدس و احتمال باش
ــوس ۲۹) خالصه اين  ــيم» (تيمائ ــته باش انتظاری بيش از اين داش
ــی از طبع عرفانی است که مطالب فلسفی و عقلی را در الهيات  ناش
ــد از قبيل ظنيات محسوب  ــف باطنی نباش مادامی که مبتنی بر کش
ــئله توحيد می شود و چنين  می کند.  پس از اين افالطون متوجه مس
ــازنده جهان چون خواست که جهان را  استدالل می کند: «استاد س
شبيه زيباترين و کامل ترين ذواتی که فقط در عالم تفکر جای دارند 

بسازد، آن را به صورت ذات ذی روح ديدنی يگانه ای درآورد که همه 
ــان با آن خويشی دارند در خود  ــب طبيعتش ذرات زنده را که برحس
جمع دارد. پس اينک بايد از جهانی واحد سخن بگوئيم يا می توانيم 

به جهان های متعدد، و حتی جهان های بيشمار معتقد بود؟
ــتی از روی سرمشقی که برای آن قائل شديم  اگر جهان به راس
ــده باشد، در اين صورت فقط وجود يک جهان را می توان  ساخته ش
ــان فقط  ــت، زيرا آن ذات که همه ذوات زنده ای را که جايش پذيرف
ــت در خود جمع دارد، ممکن نيست ذات دومی در  در عالم تفکر اس
ــد، وگرنه الزم می آيد که باز ذات ديگری آن  ــته باش کنار خود داش
ــته باشد، و آن دو اجزاء آن باشند و در  دو را در درون خود جمع داش
اين صورت نمی توانستيم بگوئيم که در ساختن جهان يکی از آن دو 
سرمشق بوده است بلکه آن ذات سوم را که آن دو را در درون خود 
ــمرديم. پس برای اينکه جهان از لحاظ يگانه  ــق می ش دارد سرمش
ــبيه باشد، استاد سازنده جهان نه  بودن نيز به آن ذات زنده کامل ش
ــه  اين جهان، جهان  ــمار، بلک ــان آفريد و نه جهان های بيش دو جه
ــت که آفريده شده و پديدار گرديده است، اکنون چنين  يگانه ای اس

است و در آينده نيز چنين خواهد بود».(تيمائوس ۳۱)
ــاره به بحث خدايان و جايگاه وجودشناسی آنان  اکنون زمان اش
ــيده است. قبالً ديديم که در نظر افالطون روح  نزد افالطون فرارس
ــت «جسم جهان، چنان که  ــم و نسبت به آن اصل اس مقدم بر جس
ــود و چون از خرد  ــی روح ناديدنی ب ــم، ديدنی بود. ول ــتر گفتي پيش
ــل درکند و ابدی  ــم تفکر مجرد قاب ــه فقط در عال ــی، ک و هماهنگ
می باشند، بهره داشت، بر اثر هنر واالترين آفرينندگان، شريف ترين 
ــدگان گرديد»(تيمائوس ۳۷) فتبارک  ــن مخلوقات و آفري و واالتري
ــاله اپی نوموس (تتمه قوانين) که تنها  ــن الخالقين. در رس اهللا احس
ــوب به افالطون ـ (اينها به غير از  ــاله اصيل از بين رسائل منس رس
ــت) ـ است، در اين باره چنين  ــائل ۳۳ گانه اصيل افالطونی اس رس

آمده است:
ــم اصلی وجود دارد ... ولی موجودات  «به احتمال قوی پنج جس
ــم و بی رنگ که  ــمانی فقط يک نوعند، زيرا هر چيز بی جس غيرجس
ــی از نوع روح...» (تتمه  ــت يعن پديد آيد از نوع چيزهای خدائی اس

قوانين ۹۸۲)
«همه انواع آسمانی را بايد نوعی واحد درآورد و نژاد خدائی ناميد 
ــتند و هم از نيک بخت ترين ارواح  که هم دارای زيباترين بدن ها هس
ــيد  ــد»(۹۸۲ تتمه قوانين) و «بايد چنان بدانيم که خورش برخوردارن
ــتارگانی که  ــت و به طور کلی عظمت س بزرگ تر از تمام زمين ماس
آسمان را می پيمايند در تصور ما نمی گنجد. وقتی از خود می پرسيم 
ــه حرکت درمی آورد  ــان موجود عظيمی را ب ــه چگونه نيروئی چن ک
پاسخی نمی يابيم جز اينکه تنها خدائی به چنين کاری تواناست. زيرا 
هيچ جسمی جز از طريق خدا نمی تواند دارای روح شود و چون خدا 
هر جسمی را ذی روح می تواند ساخت بنابراين به آسانی می تواند به 
ــم عظيمی روح ببخشد و آن را به حرکت درآورد». (تتمه  چنان جس

قوانين ۹۸۳)
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ــتارگان] آغاز  ــان، آفرينش را با خدايان ديدنی [س «... روح جه
ــوم و نوع چهارم پرداخت  ــاختن نوع دوم و نوع س کرد و آنگاه به س
ــود به  ــامل ما آدميان می ش و کار خود را با آفريدن نوع پنجم که ش
ــان ديگر از اين نوع، هرکس هر  ــان برد. به زئوس و هرا و خداي پاي
ــی که خود می خواهد می تواند بدهد ولی آن قانون و آن اصول  مقام
را بايد مراعات کند...»(تتمه قوانين ۹۸۵). در تيمائوس نيز هماهنگ 
با رساله «تتمه قوانين» به «نوع آسمانی موجودات» يعنی موجودات 
ستاره ای «خدايان» گفته شده است که به اعتبار همان روح ناديدنی 
ــم آنها قرار دارد. «اين موجودات زنده چهار نوعند:  است که در جس
يکی نوع آسمانی است که خدايانند، دوم نوع جانداران بالدار است... 
ــاخت تا  ــمت اعظم وجود نوع خدايان را از آتش س ــتاد صانع قس اس
بسيار زيبا و درخشنده باشند»... بدين ترتيب ستارگانی پديد آمدند که 
ثابت و بدون سيرند و ذوات زنده خدائی مرگ ناپذيرند...»(تيمائوس 
ــخن را به خدايان اسطوره ای يونانی کشانيده و چنين  ۴۰) سپس س
می گويد «... از اين رو با اينکه سخنان ايشان نه با داليل قطعی و نه 
با شاهد و قرينه ای همراه است چاره ای جز قبول آنها نيست و ما بايد 
ــم و عادت به خبرهائی که اين کسان درباره اسالف  به تبعيت از رس
ــيده  ــان به ما رس خود می د  هند اعتماد کنيم بنا به اخباری که از ايش
ــت «اوکئاتنوس» و  ــش خدايان بدين ترتيب صورت گرفته اس پيداي
ــکم کرونوس  ــوس» فرزندان «گه» و «اورانوس»اند.... و از ش «تئ
ــه برادران و  ــمار ديگر ک ــز «زئوس» و هرا و خدايان بيش ــا ني و ره
ــس از آنکه همه خدايان  ــه وجود آمده اند. ولی پ ــران اينانند ب خواه
ــوند و چه آنان که هر وقت خود  ــم ديده می ش «چه آنان که به چش
ــدار می گردند ]يعنی چه آنها که دارای  ــد به ديده ما پدي را اراده کنن
جسم ستاره ای هستند و به چشم ديده می شوند و يا آنهايی که روح 
ــود آمدند پدر و صانع  ــوند[، به وج ــم ديده نمی ش محضند و به چش
ــاخت و گفت:» در اينجا يکی از مهم ترين  جهان آنان را مخاطب س
ــبت خدای يگانه خالق با تمامی جهان  قطعات تيمائوس راجع به نس
ــاير  ــودات مجرد و به اصطالح خدائی و س ــوی اهللا اعم از موج ماس
ــود:  و گفت: «ای فرزندان خدايی خدايان،  موجودات گزارش می ش
که من پدر و سازنده شما هستم! اثری که به دست من ساخته شده 
مصون از فنا و انحالل است زيرا من چنين خواسته ام. هر چه به هم 
پيوسته است را می توان از هم گسست، ولی آنچه به نحو زيبايی به 
ــت تبهکاری برای از هم گسستنش دراز  هم پيوسته است فقط دس
می شود. شما چون حادث و مخلوق هستيد، مطلقًا مرگ ناپذير و از هم گسستنى 
ــفی مأنوس تر افالطون می گويد: مطابق  نخواهيد بود [ به عبارت فلس
ــت،  ــت فناپذير اس حکم عقل، هر مرکبی، به حکم اينکه مرکب اس
ــت، مثالً ترکيب از  ولی ترکيب در مجردات چون ترکيب مادی نيس
ــت، لذا به  وجود و ماهيت و خالصه چيزی از قبيل ترکيب عقلی اس
ــادگی قابل انحالل و گسست نمی باشيد، ولی از آنجا که باالخره  س
ــتيد و ذاتًا فناناپذير  ــتيد، ذاتًا واجب الوجود نيس حادث و مخلوق هس
نيستيد] ولی با اين همه هرگز از هم نخواهيد گسست و پنجه مرگ 
به گلوی شما نخواهد رسيد زيرا اراده من برای نگهداری شما بندی 

ــتان وجود شما را به هم  ــتوارتر از بندی که هنگام پيدايش ــت اس اس
پيوست، [يعنی اگرچه به لحاظ ماهيت مرکب نيستيد ولی چون ذاتًا 
ــتيد لذا فنای شما مانند حدوث شما وابسته به اراده فاعل  حادث هس
ــت و لذا چون اراده من در بقای شما باقی است  و مبدأ وجودتان اس
وجود شما همواره باقی خواهد بود] . سپس افالطون توضيح می دهد 
ــه خداوند به اين موجودات مجرد و خداگونه می گويد هنوز خلقت  ک
موجودات مادی و نيز انسان ها باقی مانده است و برای پيدايش آنها 
ــوند  ــطه در فيض وجود ش بايد موجودات خدائی ـ و مجردات ـ واس
ــوند و از زندگی بهره مند  ــاخته ش ــت من س «... ولی اگر آنها به دس
ــله مراتب برای  ــان خواهند بود [يعنی وجود سلس ــبيه خداي گردند ش
پيدايش مراحل ضعيف تر از وجود ضرری است واالّ ماديات نيز شبيه 
ــه فانی و مرگ پذير  ــود] ، «از اين رو برای اينک ــردات خواهند ب مج
ــتين باشد بالطبيعه وظيفه  ــند و اين جهان جهانی به معنی راس باش
ــد و در اين راه بايد  ــات زنده بپردازي ــه به ايجاد مخلوق ــت ک شماس
ــما کردم سرمشق خود سازيد و از آن  کاری را که من برای ايجاد ش
تقليد کنيد [يعنی با  توجه به آنچه که از من به شما رسيده شما نيز 
ــزاوار همنام  ــد ايجاد کنيد] «... آن جزء وجود آنها را که س می تواني
ــت ـ يعنی حيات و روح ـ يعنی جزئی را  بودن با ذوات جاودانی اس
ــد و جزء خدائی ناميده  ــان فرمان بران که بايد به جزء ديگر وجودش
ــود و پيرو حق و مطيع شما باشد، تخم و مايه آن جزء را من خود  ش
ــپرد. سپس شما جزء ديگر را  ــاخت  «و به شما خواهم س خواهم س
ــد آفريد و عنصر مرگ ناپذير را با  ــت خواهي که فانی و مرگ پذير اس
عنصر فانی به هم خواهيد بافت، [ما عندکم ينْفَذ و ما عنداهللا باق]، 
ــورت کامل به وجود خواهيد  ــان مخلوقات جاندار را به ص و بدين س

آورد...» (تيمائوس فقره ۴۱، ص ۱۸۵۲ مجموعه آثار).
 همان طور که عرض شد اين فقرات تيمائوس و فقرات ديگری 
ــط و خصوصًا بحث های تطبيقی با  ــرح و بس ــد جای ش که ذکر نش
ــه علت  تنگی مجال از آنها عبور  ــارف قرآنی، فراوان دارد ولی ب مع
ــفه الهی يعنی مسئله  می کنيم و به محور ديگری از محورهای فلس
ــاره می کنيم. درباره معاد به طور پراکنده  معاد در عبارات افالطون اش
ــی از همه جا  ــت ول ــاراتی هس ــاله های مختلف افالطون اش در رس
ــن تر و بيشتر در کتاب «جمهوری» بخش دهم آن ضمن بيان  روش
ــاهدات انسانی بيدار دل از حقايق جهان آخرت آن را چنين بيان  مش

می کند:
ــی از ارواح ديگر راه  ــد با گروه ــون روحم از تن جدا ش «... چ
ــون هيچ آدمی بدان راه نيافته  ــيديم که تا کن افتاديم و به جايی رس
ــن بود که به  ــه متصل به هم در روی زمي ــت در آنجا دو دريچ اس
ــا دو دريچه ديگر بود که به  ــت و در برابر آنه ــاق زمين راه داش اعم
ــته  ــت. در ميان آن دو جفت دريچه داورانی نشس ــمان می پيوس آس
بودند که درباره نيک و بد اعمال مردگان داوری می کردند. حکمی را 
که درباره عادالن می دادند بر لوحی می نوشتند و لوح را بر سينه آنان 
ــپس آنان را به سمت راست می فرستادند تا راه  نصب می کردند و س
آسمان پيش گيرند [مقايسه با قرآن کريم فَاما من اُوتی کتابه بِيمينه 
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فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا (انشقاق ۷) ] ظالمان را لوحی که شرح 
ــته شده بود بر پشت می آويختند و  کارهای نکوهيده آنان بر آن نوش
ــمت چپ می فرستادند و به اعماق زمين روانه می کردند [و أما  به س
ــقاق ۱۰)ـ  و اما  ــوف يدعوا ثبورًا (انش ه فس هرِ من اُوتی کتابه وراَء ظَ
من اوتی کتابه بِشماله فيقول يا ليتنی لَم أُوت کتابيه (۲۵ـ الحاقه)] 
ــه حکم داوران  ــی از ارواح پس از آنک ــدم که چگونه گروه «... دي
ــدند و گروهی  ــنيدند. از يکی از دريچه ها به زيرزمين رانده ش را ش
ــپار شدند،  ــمت باال رهس ــمان به س ديگر از يکی از دريچه های آس
ــی از زمين درآمدند که به  ــه روی زمين بود ارواح ــه دوم ک از دريچ
ــمان نيز ارواحی  گرد و غبار و پليدی آلوده بودند و از دريچه دوم آس
بره، ترهقها قتره  ــاداب بيرون آمدند [وجوه يومئذ عليها غَ پاکيزه و ش
ــت و روی آنها را تيرگی  ــی که در آن روز غبارآلود اس ـ صورت هاي
ــفرةٌ ضاحکةٌ مستبشرة  سم ذئيوم ــياهی پوشانيده است ـ وجوه و س
ــت ـ خندان و شادمان ـ  ــان اس ـ صورت هايی که در آن روز درخش
ــتمی که به کسی کرده  عبس ۴ـ ۳۸] «... گفت هرکس برای هر س
ــت و  ــت کيفری می بيند ... ولی آنکه به ديگران نيکی کرده اس اس
ــت به همان نسبت  ــر برده اس زندگی را به پاکی و پرهيزکاری به س
نيکی می بيند و پاداش می گيرد... می گفت... کيفر و پاداش بی دينی 
ــداری، و بدی و نيکی درباره پدر و مادر و همچنين کيفر قتل  و دين
نفس به مراتب بيش از آن است که تشريح کردم... بدينسان هرگاه 
ــانی که هنوز مجازاتشان به سر نيامده  ــتمگران يا کس يکی از آن س
ــتناک از آن  ــت پای از دريچه بيرون نهد نعره ای وحش بود می خواس
ــت. در کنار دريچه مردانی با قيافه های رعب انگيز  دريچه برمی خاس
ــت. اينان دست  ــتند معنی آن نعره چيس ــتاده بودند که می دانس ايس
ارديايوس و همراهان او را گرفتند و به کنار کشيدند. سپس دست ها 
ــتند و آنان را به خاک افکندند و  و پاها و گردن آنان را با زنجير بس
پوستشان را کندند و سپس کشان کشان در راهی که پر از بوته های 
ــالم کردند و گفتند  ــان را به ديگران اع ــود بردند و گناهانش ــار ب خ
ــمه ای  ــپس ش اينان را می بريم تا به دوزخ درافکنيم...» افالطون س
ــخ را نيز ذکر می کند و سرانجام کتاب  ــاس تناس از مجازات ها بر اس

جمهوريت را با اين عبارت به پايان می برد:
ــان اين روايت از فراموشی مصون مانده و به گوش  «... بدين س
ــيده است. اگر آن را به گوش هوش بشنويم شايد مايه رهائی  ما رس
ــی بگذريم بی آنکه آلوده  ــا نيز گردد تا بتوانيم از رود فراموش روح م
ــت و هر  ــاور داريم که روح جاودانی و مرگ ناپذير اس ــم. اگر ب گردي
ــی و بدی را تحمل تواند کرد، بايد آن راه را پيش گيريم که به  خوب
آسمان می پيوندد، و دانش و خرد و عدالت را پيشوای خود سازيم چه 
تنها در اين صورت خواهيم توانست هم با خودمان به دوستی و صفا 
به سر بريم و هم با خدايان و چون کسانی که از ميدان مسابقه پيروز 
درآمده اند، پاداشی را که درخور ماست به دست آوريم». (جمهوريت، 

فقرات ۶۱۵ تا آخر)
شما قبول داريد كه افالطون قائل به تناسخ بوده است؟

ــت. منتهی تناسخ افالطون  ــخ در افالطون هس بله مطلب تناس

ــمانی فهميد و می گويد که برای  را بايد در ارتباط با بحث معاد جس
ــی برای اصالح مجدد  ــالح بدکاران پس از مدتی عذاب، فرصت اص
ــه جهان برمی گردند و  ــود و در يک دوره ديگر ب ــه آنها داده می ش ب
ــه دوره هزارساله پايان می يابد و شخص يا  اين فرصت ها پس از س
ــت ابدی و يا در دوزخ هميشگی جاودان خواهد ماند، يعنی  در بهش
ــابه کارکرد عالم برزخ در فرهنگ  ــخ در افالطون مش کارکرد  تناس
ــطه بين دنيا و آخرت است و يک  ــت که واس ــالمی اس قرآنی و اس

جريان هميشگی نيست و موقّت است.
محور سوم از معيارهای يک «فلسفه الهی»، نحوه نگرش راجع 
ــت، آثار افالطون  به حقيقت آدمی، و جنبه غيرمادی و روحانی آنس
مشحون از بيانات عالی و شيوا در اين باره است، يک رساله مستقل 
ــل متعدد در  ــرح و بيان دالئ ــاله «فايدون» را فقط به ش ــی رس يعن
ــت، ما در  اثبات جاودانگی روح و تجرد آن از ماده اختصاص داده اس
اينجا برای نمونه فقط به ذکر دو سه عبارت از آثار مختلف او اشاره 
ــتدالل، و بررسی های ديگری که در  می کنيم «... گفتم از همين اس
ــه روح... جاودانی  ــت می آيد ک اين باره کرده ايم، اين نتيجه به دس
ــت. ولی مشاهده ذات حقيقی آن در مصاحبت تن و در حالی که  اس
آلودگی به پليدی ها سيمای آن را دگرگون کرده است ميسر نيست. 
ماهيت راستين روح را فقط با ديده تفکر خردمندانه می توان ديد. از 
ــتی هست ببينی بايد ديده  اين رو اگر بخواهی آن را چنان که به راس
ــه روح به مراتب  ــايی آنگاه درخواهی يافت ک ــر و خرد را بگش تفک
ــته ای و ماهيت عدل و ظلم و  ــت که تا کنون پنداش زيباتر از آن اس

قابليت و فساد را نيز روشن تر خواهی ديد...» (جمهوريت ۶۱۱)
ــقراط گفت: نتيجه ای که از اين تصديق ها به دست می آيد  «س
ــت  ــيط و توانا به تفکر اس ــت که روح، خدائی و جاويدان و بس اينس
ــد در حالی که تن  ــان عمل می کن ــواره همان می ماند و يکس و هم

فناپذير و موقّت و از تفکر ناتوان است».(فايدون ۸۵)
«سقراط گفت: پس روح که خود ناديدنی و نامحسوس است و 
ــپار  ــمانی رهس پس از آزادی از بند تن به جائی ناديدنی و پاک و آس
ــدای بزرگ و دانا می پيونددـ  همان  ــردد و در عالم ارواح به خ می گ
جائی که اگر خدا بخواهد روح من نيز به زودی خواهد رفتـ  چگونه 
ــتر  ــود و چنان که بيش ــت که پس از جدائی از تن نابود ش ممکن اس
ــت. راستی  مردان می پندارند از بين برود؟ ... چنين امری ممکن نيس
ــت که اگر روح بتواند خود را مستقل و فارغ از تن نگاه دارد  اين اس
ــه چيزی از تن دامنش را بگيرد، بلکه همواره گريزان از  و نگذارد ک
ــغول به خود باشد، يعنی به راستی دل به حقيقت بسپارد و  تن و مش
ــد که مرگ را با آغوش باز بپذيرد، پس از مرگ  ــه باش در اين انديش
ــت روی  به جائی همانند خويش که ناديدنی و خدائی و جاويدان اس
ــر می برد و از گمراهی و نادانی  می نهد و در آنجا به نيکبختی به س
ــری آزاد می شود و  ــهوت و همه پليدی های طبيعت بش و ترس و ش
ــين می گردد».(فايدون  چنان که رازدانان می گويند با خدايان همنش

 (۸۱
و نيز درباره تزکيه و تهذيب نفس می نويسد:
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«... کسانی که آداب تزکيه و تطهير را به ما آموخته اند از ديرباز 
ــر که به رموز و  ــاره و کنايه به ما بفهمانند که ه ــيده اند با اش کوش
ــد در گل و  ــرار پی نبرد و بی تزکيه و تطهير به جهان ديگر برس اس
ــنا به رموز  ــود و آش الی فروخواهد رفت، ولی آنکه پاک و مجرد ش
ــرای ديگر گام بگذارد با خدايان همنشين خواهد شد.  و اسرار به س
ــيارند ولی مشتاقان و شيفتگان  آنان بر اين عقيده اند که مدعيان بس

کم.(فايدون ۶۹)
ــه نيروی  ــان داد ک ــی پژوهش به ما نش ــم: ول ــز «... گفت و ني
شناسايی از آغاز در درون آدمی هست، همچنان که چشم را به تنهايی 
ــوی  ــوان به عقب برگرداند بلکه تمام تن بايد از تاريکی به س نمی ت
ــايی نيز که در روح نهفته است  ــنی گردانده شود، نيروی شناس روش
بايد به همراه خود روح از جهان کون و فساد به سوی جهان هستی 
ــاهده هستی حقيقی خو  ــود تا به تدريج به مش جاويدان گردانده ش
گيرد و بتوان ديدار خورشيدی را که در آن می درخشد تحمل نمايد. 
خورشيد درخشان جهان حقايق، چنان که گفتيم، ايده «خوب» است. 
... اين نيرو از آغاز در روح آنان هست منتها هنوز به سمتی که بايد 
متوجه شود متوجه نشده است و به سوئی که بايد بنگرد، نمی نگرد... 
نيروی شناسايی به احتمال قوی ناشی از جنبه خدايی وجود ماست... 
ــتند و زوائدی را  ــم اگر چنان روحی را از آغاز کودکی می پيراس گفت
که به سبب زياده روی در خوردن و نوشيدن و ارضای ديگر شهوات 
ــته آن را به  ــرب پيوس اطراف آن را فراگرفته و چون وزنه هايی از س
ــاختند و رويش را به سوی  ــاند، برطرف می س ــمت پائين می کش س
ــش حقايق را به همان  ــت برمی گرداندند، نيروی بينائي جهان حقيق
روشنی می ديد که امروز امور زمينی را می بيند».(جمهوريت ـ کتاب 
ــود با آيات نورانی قرآن  ــه ش هفتمـ  فقره ۵۱۹) عبارات فوق مقايس
 نم ورها و تَقويها، قد أفلَحها فُجميها، فَألْه ّــو و ما س کريم «و نفس

يها و قد خاب من دسيها (شمس آيه ۱۰ـ ۷) کَّ زَ
ــی می افکنيم به  ــه نگاه کوتاه ــن محور مقايس ــوان آخري به عن
ــان و نظام سياسی  ــئوليت اجتماعی انس ديدگاه افالطون درباره مس
ــئوليت سياسی و اجتماعی در فلسفه  اجتماعی مورد نظر؛ جايگاه مس
ــران و  ــت که پاره ای از مفس افالطون به قدری عميق و بنيادی اس
ــی قلمداد کرده اند، اجماالً  ــًا فيلسوفی سياس صاحبنظران او را اساس
افالطون فلسفه را ـ که در نظر او البته درک شهودی حقايق هستی 
ــت و  ــت توأم با تفکر عقالنی ـ با سياس و همان عرفان حقيقی اس
اداره جامعه دارای پيوندی ناگسستنی می داند. «... فاش می گويم که 
ــفه می تواند زندگی خصوصی و اجتماعی آدميان را سامان  تنها فلس
بخشد. از اين رو آدميان هنگامی از بدبختی رهايی خواهند يافت که 
يا فيلسوفان راستين زمامدار جامعه شوند، يا کسانی که زمام امور را 
ــفه روی آورند و در آن به اندازه کافی تعمق  ــت دارند به فلس به دس
ــماره ۷ـ ۳۲۶) «... هيچ جامعه و هيچ فردی روی  ــد» (نامه ش نماين
ــتی  ــد اگر زندگيش تابع دانش و تفکر و حق پرس ــی نمی بين نيکبخت
نباشد، خواه اين سجايا در نتيجه مجاهدات روحی در او پديدار شده 
ــماره ۷ـ ۳۳۶)  ــد و خواه بر اثر تعاليم رهبران مذهبی» (نامه ش باش

ــی را در کتاب قوانين ابتدا  ــان کامل و حاکم اله ــون ايده انس افالط
ــطوره بيان می کند. «... می گويند «نستور» نه تنها در  با يکی دو اس
ــتن داری و رعايت اعتدال از همه آدميان  قدرت بيان، بلکه در خويش
ــی می کرد و امروز  ــتور» در دوران جنگ تروا زندگ ــر بود. «نس برت
«نستوری» در جهان نيست. ولی چنين کسی، خواه در گذشته بوده 
ــد،  ــد، خواه در آينده به جهان بيايد و خواه امروز در ميان ما باش باش
ــانی هم که  ــت بلکه کس نه تنها خود در بلندترين پايه نيکبختی اس
ــی از او کمتر نخواهند  ــد در نيکبخت ــتن داری را از او بياموزن خويش
ــخن را درباره همه انواع حکومت می توان گفت. پيدايی  بود. اين س
ــت که قدرتی کامل و مطلق  بهترين قوانين تنها آنجا امکان پذير اس
با دانائی و خويشتن داری در يک تن جمع شوند و در غير اين صورت 
ــت».(قوانين کتاب چهارم ۷۱۲)، در اسطوره ای ديگر بيان  محال اس
ــت  ــان در زمان های دور در جامعه ای همانند بهش ــد که انس می کن
ــعادت کامل به سر می بردند، در آن جامعه  زندگی می کردند و در س
ــی (دمون) بود زيرا  ــان ها به عهده موجوداتی نيمه خدائ رهبری انس
ــت که هيچ جاندار فانی آن مايه قدرت روحی  «کرونوس» می دانس
ــری را به ياری اراده و نيروی خود اداره کند  ندارد که همه امور بش
ــود و لکه بيدادگری بر دامنش ننشيند...  و با اين حال دچار غرور نش
ــتان نهفته است اين است که اگر زمام  «:... حقيقتی که در اين داس
ــد، بلکه انسان فانی بر آن  ــت خدائی نباش حکومت در جامعه به دس
ــان نخواهد يافت اين  ــد، درد و رنج آن جامعه هرگز پاي ــان بران فرم
ــتان به ما ياد می دهد که بايد زندگانی مردمان دوران کرونوس  داس
را سرمشق خود سازيم و آن عنصر ابدی و خدايی را که در ما نهفته 
است رهبر خود قرار دهيم و اداره امور خانه و جامعه خود را به دست 
آن بسپاريم و تنها فرمان خرد را در مقام قانون بنشانيم، زيرا آنجا که 
يک فرد يا يک اليگارشی يا دموکراسی که درونی آکنده از شهوت و 
هوس دارد و يگانه آرزويش ارضاء آن شهوت و هوس است و بدين 
ــود، زمام حکومت بر جامعه   جهت روز به روز خالی تر و بيمارتر می ش
يا فردی را به دست گيرد، قوانين پامال می شوند و راه رهائی از هر 

سو مسدود می گردد».(قوانين ـ چهارم ـ ۷۱۴)
و به عنوان آخرين نمونه از گفتار افالطون، اين فراز بلند از کتاب 
ــرار می دهم: «...  ــده خردبين خوانندگان ق ــن را در معرض دي قواني
ــينيان، آغاز و انجام و  بگوئيم: «ای مردم، آن خدائی که به قول پيش
ميان، همه امور به دست اوست، پيوسته در راه راست پيش می رود. 
ــت که هرگز دگرگونی نمی پذيرد، بلکه مدار  زيرا طبيعت او چنان اس
ابدی خود را می پيمايد. عدالت همواره همراه او است و کسانی را که 
ــربتابند به کيفر می رساند... اگر کسی به ثروت يا  از قانون خدايی س
مقام يا زيبايی تن غره شود و به غرور گردن افرازد و از روی جوانی 
ــاز به رهبر و فرمانده ندارد بلکه خود قادر  ــی گمان کند که ني و نادان
ــت ديگران را رهبری کند، خدا او را به حال خود می گذارد، و  او  اس
ــان خويش درمی آيد  ــس از آنکه از خدا جدا ماند در حلقه همکيش پ
ــر می برد و  ــيختگی به س و دوش به دوش آنان زندگی را با لگام گس
تخم آشوب و نفاق در جهان می پراکند. نخست به ديد بعضی کسان 
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ــزرگ می نمايد ولی چندی نمی گذرد که در پنجه عدالت  قهرمانی ب
گرفتار می آيد و به کيفر می رسد و بدين سان هم خود نابود می شود و 
هم تبار و کشورش تباه می گردد. با چنين نظمی که در جهان برقرار 
ــرد و از کدام کار بايد  ــت مرد دانا چگونه کرداری بايد پيش بگي اس
ــد؟ بديهی است، هر کس بايد در اين انديشه باشد که در  برحذر باش
سلک پيروان خدا درآيد. ... برای ما معيار و اندازه هر چيز خداست نه 
ــه بعضی می پندارند اين يا آن آدمی. بنابراين هر که بخواهد  چنان ک
ــد تا به حد امکان  ــود بايد با همه نيروی خود بکوش محبوب خدا ش
شبيه خود او شود. بدين جهت از ميان ما تنها کسی محبوب خداست 
ــتن دار و از دايره اندازه و اعتدال پای به بيرون نمی گذارد.  که خويش
ــت و هر که در زندگی رفتاری به  ــبيه به خداس ــی ش زيرا چنين کس
عکس آن پيش گيرد شبيه خدا نيست بلکه ضد خداست...»(قوانين 

کتاب چهارم ۷۱۶)
ــت  که  ــون حرفش اين اس ــت که افالط ــا بحثمان اين اس م
انسان مداری را بايد بگذاريم کنار. در مقابل اين تفکر تفکر خودبنياد 
و انسان مدار است و شما می بينيد که پوپر  بعد از ۲۵ قرن دعوايش 
ــريت  ــت. پوپر می گويد بش ــه باز» با افالطون اس ــاب «جامع در کت
ــيده به اينجا که خودش برای خودش تعيين تکليف کند  آخرش رس
ــما کس ديگری بايد تعيين تکليف  اما افالطون می گويد نه برای ش
ــرای حکومت های توتاليتر  ــد و بعد می گويد که افالطون دارد ب بکن

نسخه می پيچد. 
 آنچه مى تواند به كار ما بيايد اين است كه ما ثابت كنيم 
كـه افالطون متدين به يك دين الهى و توحيدى بوده اسـت 
و  ايـن نقل قول ها ايـن امر را هنوز اثبـات نمى كند. بله ثابت 
مى كند كـه افالطون مثل پوپر پوزيتويسـت و حس گرا نبوده 
اسـت و قائـل به ماوراى حـس و خدا و خدايان بوده اسـت، 
همان گونه كه بسـيارى از مكاتب شـرك آلود مثل بوديسم يا 
هندوئيسـم قائل بـه ماورا و نوعى از خدا هسـتند. و البته نيز 
ثابت مى كند كه افالطون در مقايسـه با متفكران مادى امروز 
ظاهرا حرف هاى بلندى دارد و البته اين حرف هاى بلند را مثال 

كنفوسيوس و ديگران هم دارند. همين و نه چيزى بيشتر.
ــی بيان کرديم،  ــفه اله ــد، ما يک ضابطه ای را برای فلس ببيني
ــه اصطالح به موضوع  ــت و ب ــخن ما در مورد محتوای اديان اس س
ــه انبياء الهی  ــت ک ــانه» نگاه می کنيم بحث ما اينس «پديدارشناس
ــی  ــان صادر از مبدأ قدس صرفنظر از اينکه پيامبر بوده اند و کالمش
ــت، محتوای پيامشان چيست، محورهای پنجگانه ای که  و الهی اس
ــفه الهی» ذکر کرديم راجع به محتوای پيام آنها بود،  به عنوان «فلس
ــتری با محتوای پيام اديان  ــفه ای که انطباق بيش هر مکتبی و فلس
ــت و به گمان ما، افالطون با همين  ــد الهی تر اس ــته باش الهی داش
ــدن اين مباحث، به جهت مستند  محتوايی که علی رغم طوالنی ش
ــوف و مکتب غيروحيانی  ــتيم الهی ترين فيلس بودن آن، عرضه داش
ــت و ميان انديشه های افالطون و مکاتب الهی و خصوصًا قرآن  اس
ــما  ــت. ش ــيع انطباق و تالئم کامل برقرار اس و خصوصًا مکتب تش

سئوالتان يک سوال بيشتر نيست و آن اين است  که ما که پيغمبر و 
ائمه را داريم چرا برويم سراغ اينها و بنده عرضم اين است که مگر 
انبياء و اولياء آمدند چه بکنند؟  يعنی مگر ما از نظر دريافت هدايت 

نظری خصوصيتی در شخص آنها سراغ داريم؟
 حتما در شـخص آنها خصوصيت وجود دارد. اگر كسـى 
همـه حرف هاى انبياء را تصديق كند و همان حرف ها را تكرار 
كنـد اما به آنها به عنوان فرسـتادگان و رسـوالن الهى ايمان 
نياورد، قطعاً متدين و مسلمان و مؤمن نيست و مى شود كافر 

و مشرك.
خوب اگر شما تصورتان اين است که وقتی ما می گوييم فلسفه 
ــتند و شما  ــت و يا اينکه اينها مردان موحد الهی هس يونان الهی اس
بخواهيد بگوييد به کدام پيغمبر و کدام شريعت اقتدا می کند؟ بله به 
ــما می گوييد يعنی با يک ديدگاه فقهی به مسئله  اون معنايی که ش
ــتند  ولی به نظر بنده اين بحث  نگاه کردن به آنها، اصالً الهی نيس
ــی ندارد  ــی از نظر معرفت شناس ــه اين صورت کوچک ترين ارزش ب
ــر  ــت س ــاند. مگر ما می خواهيم پش و نمی تواند ما را  به جايی برس
ــه او را بخوريم که بايد احراز کنيم  ــون نماز بخوانيم ويا ذبيح افالط
ــل کتاب بوده و چه کتابی؟ ما می خواهيم ببينيم فکر افالطون با  اه
ــته است. اگر شما و  ــته يا مغايرت داش تفکر اديان الهی انطباق داش
ــفه يونان مشرکانه است ما گفتيم اين  ــما فرمودند فلس همفکران ش
ــالم و مکتب تشيع، اينها تا چه  ــفه افالطون، و اين هم دين اس فلس
ــول ـ ديگر منظور اين  ــل انطباقند ـ در کليات و اص ــد با هم قاب ح
ــت که از نظرگاه حرام و حالل فقهی به مسئله نگاه کنيم. اين  نيس
ــی که ما درصدد آن هستيم فاقد هرگونه  نگاه از جنبه معرفت شناس
ــکل ديگری مطرح می کنيد که  ــت. بله شما مش اعتبار و اهميت اس
ــفه  ــفه يونانی و فلس ــد حاال همه مطالب افالطون و فلس می فرمائي
اسالمی هم خوب و قابل تأييد و موحدانه، ولی ما که قرآن و ائمه را 
داريم چه نيازی به آنها داريم. اينجاست که ما بايد ببينيم که نسبت 

عقل و عقالنيت با فلسفه چيست و نسبت فلسفه با قرآن چيست.
 بسـيار خوب بحث به جاى مهمى رسـيد. انشـاء اهللا در 

نشست بعدى بحث را از اينجا ادامه خواهيم داد. 
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نقد مشهورات
 جابـــر بـن حيـان؛ واقعــيـت يـا افســـانه؟

مهدى نصيرى
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بـا نگاهى بـه كتـــاب «مغز متفـكـر جــهان شـيعه»
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ــات مطلوبيت علوم  در باب اثب
مدرن غربی و عدم تعارض آن با دين 
و بلکه پيوند و تالئم آن با دين، ادله 
ــوی متدينين مطرح  گوناگونی از س
ــود که از جمله آنها استناد به  می ش
ــخصيتی تاريخی به نام جابر بن  ش
حيان است. چنين مشهور است که 
ــاگردان  ــان يکی از ش جابر بن حي
برجسته امام صادق عليه السالم در 
ــی و از جمله  ــوم طبيعی و تجرب عل
ــوده و نظريه  ــيمی و طب ب علم ش
ــاله های علمی بسياری که  ها و رس
ــول تعاليم آن امام همام بوده  محص
ــت از خود به جای گذاشته است  اس
و اين آثار در دسترس غربی ها قرار 
ــر متون علمی  ــه و مانند ديگ گرفت
ــالمی به غرب  ــه از تمدن اس ای ک
ــد، در رنسانس علمی غرب  برده ش
ــته است و اين  ــهمی به سزا داش س
ــت که نه تنها تعارضی  بدان معناس
بين دين و به خصوص مکتب تشيع 

ــت بلکه اساسًا نوزايی علمی غرب  با علوم و تمدن جديد غربی نيس
مديون و منبعث از تمدن اسالمی است.

ــاری که در بزرگ نمايی جابر و القا و تثبيت  ــه کتب و آث از جمل
اين انگاره در محافل دينی ايران بسيار مؤثر بوده است، کتاب «مغز 
متفکر جهان شيعه» اثر گروهی از مستشرقان و خاورشناسان غربی 
ــال ۱۳۵۴ ه ش  ترجمه  ــط ذبيح اهللا منصوری در س ــت که توس اس
ــت که در باره اين کتاب در بخش پايانی مقاله  ــده اس ــر ش و منتش

توضيحاتی را ارائه خواهيم کرد.
ــت؟ مقاله  ــهور تا چه حد با واقعيت منطبق اس ــن انگاره مش  اي

حاضر در پی پاسخ به اين سئوال است.
شايد مورخان و تراجم نويسان در مورد کمتر شخصيت تاريخی 
مانند جابر بن حيان اقوال متفاوت و متعارض ابراز داشته اند. اختالف 
ــام و تاريخ تولد و زادگاه  ــر از اصل وجود او آغاز و تا ن ــورد جاب در م
ــخ وفات و مدفن او دامن  ــتاد و مذهب و تاري و اقامتگاه و آثار و اس

گستر می شود.
ــنده يکی از معدود آثار  دکتر زکی نجيب محمود مصری، نويس
ــده در باره جابر بن حيان، متن کتاب خود را با اين سطور  ــته ش نوش
ــالف انتظار جز اقوالی  ــاره زندگانی جابر بر خ ــاز می کند: «در ب آغ
ــالف آراء در اين زمينه به اندازه  ــت. اخت متعارض بر جای نمانده اس
ــت که حتی عده ای منکر وجود تاريخی شخصی به نام جابر  ای اس

شده اند.»۱ 

اختالف در مورد نام جابر
از جابر گاه با کنيه ابو عبداهللا 
ــی نام برده  و گاه با کنيه ابوموس
ــت. مورخان گفته اند،  ــده اس ش
ــی از آن  ــايد اين اختالف ناش ش
باشد که وی دو پسر به نام های 

عبداهللا و موسی داشته است.۲
 اختـالف در تاريخ والدت 

و زادگاه جابر
و  ــی  ايران را  او  ای  ــده  ع
ــان  ــوس خراس ــش را ط زادگاه
ــد.۳ و عده ای ديگر او را  می دانن
اهل طرسوس (شهری در کشور 
سوريه) دانسته اند. روايت سومی 
ــران می  ــن ح ــز او را از صابئي ني
ــمارد.۴ روايت چهارم مربوط به  ش
ــنده ای آفريقايی است که  نويس
ــته است  جابر را اهل يونان دانس
ــد.۵ روايت  ــالم گروي ــه اس که ب
ــی داند. ابن  ــم او را کوفی م پنج
نديم در کتاب الفهرست اين قول را منسوب به شيعيان می داند.۶ در 
ــری قطعی و واحد وجود ندارد اما در اين  ــورد تاريخ تولد او نيز نظ م
ــيد و دوران  نکته اتفاق نظر وجود دارد که وی در عهد هارون الرش

صدارت برمکيان می زيسته است.
اختالف در تاريخ وفات و مدفن جابر

مدفن جابر نيز نامعلوم و سال وفات او نيز محل اختالف است. 
ــال ۱۶۰ قمری  و جلدکی  ــف الظنون س حاجی خليفه در کتاب کش

وفات او را در عصر خالفت مأمون (۱۹۸-۲۱۸ق) دانسته اند.۷
 اختالف در مذهب جابر

ــفه و گروهی  ــيعه و گروهی او را در زمره فالس عده ای او را ش
ديگر او را در زمره صوفيه می دانند. نويسنده کتاب تحليلی از آرای 
ــت شيعه، در بحث و استدالل  جابر بن حيان می گويد: «او در سياس
ــر از همه اينکه يک  ــيميدان و باالت ــوف و در علم و دانش ش فيلس

صوفی بود.»۸ و بدين نحو جمع بين اضداد نموده است!
اختالف در آثار منسوب به جابر

ــه کتاب هايی را که ابن نديم در کتاب  ــن مورد که آيا هم در اي
ــت، واقعًا مربوط به جابر است يا  ــت، نوشته جابر دانسته اس الفهرس
ــه نيز محققان اختالف کرده اند. محقق غربی برتلو پاره ای از آثار  ن
ــته او ندانسته و معتقد است، نويسنده آثاری  منتسب به جابر را نوش
ــان (زنده در قرون  ــت، فردی التين زب ــه فقط به زبان التين اس ک
ــت که نام حقيقی خود را پنهان کرده و برای کسب  بعدی) بوده اس

شهرت نام جابر را بر کتابش نهاده است.۹ 

در بـاب اثبـات مطلوبيت علوم مـدرن غربى و 
عدم تعـارض آن با دين و بلكـه پيوند و تالئم 
آن بـا دين، ادلـه گوناگونى از سـوى متدينين 
مطـرح مى شـود كـه از جملـه آنها اسـتناد به 
شخصيتى تاريخى به نام جابر بن حيان است.
چنين مشـهور اسـت كه جابر بن حيان يكى از 
شـاگردان برجسته امام صادق عليه السالم در 
علـوم طبيعـى و تجربى و از جمله علم شـيمى 
و طـب بـوده و نظريه ها و رسـاله هـاى علمى 
بسيارى كه محصول تعاليم آن امام همام بوده 
اسـت از خود به جاى گذاشته است و اين آثار 
در دسـترس غربى ها قرار گرفته و مانند ديگر 
متـون علمى اى كه از تمدن اسـالمى به غرب 
برده شـد، در رنسـانس علمى غرب سهمى به 
سزا داشـته اسـت و اين بدان معناست كه نه 
تنهـا تعارضى بيـن دين و بـه خصوص مكتب 
تشيع با علوم و تمدن جديد غربى نيست بلكه 
اساسـاً نوزايى علمى غـرب مديون و منبعث از 

تمدن اسالمى است.
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عالوه بر اين وقتی ابن نديم از آثار جابر نام می برد، با تعابيری 
ــانه گونه به نظر می  ــتيم که مضطرب، اغراق آميز و افس مواجه هس
ــت که کتاب و رساله ای  ــد. تقريبًا در کمتر موضوع و علمی اس رس
به جابر منسوب نباشد. ابن نديم پس از ذکر نام ۱۱۲ کتاب و رساله 
جابر می نويسد: «و برای جابر عالوه بر اينها، ۷۰ کتاب ديگر است... 
ــود... محمد بن  و ده کتاب ديگر نيز به اين ۷۰ کتاب اضافه می ش
ــاله  ــد که بعد از اين کتب، ۳۰ رس ــحاق به نقل از جابر می نويس اس
ــتند؛ سپس ۴ مقاله تأليف کردم...  ديگر تأليف کردم که بی نام هس
ــی همچنين می گويد: ۳۰۰  ــتم... ابوموس و بعد از آن ۱۰ کتاب نوش
کتاب در فلسفه و ۳۰۰ کتاب در... و۱۳۰۰ رساله در صنايع مجموعه 
ــزرگ در موضوع طب  ــپس کتابی ب ــزار جنگ تأليف کردم. س و اب
ــگارش در آوردم و در  ــک و بزرگ به ن ــتم و کتاب هايی کوچ نوش
ــش طب حدود ۵۰۰ کتاب تأليف کردم... کتبی در زهد و مواعظ  دان
ــتم... و در مورد خواص اشياء نيز کتاب  و کتبی فراوان در عزائم نوش
های زيادی نگاشتم. پس از آن ۵۰۰ کتاب در رد فالسفه نوشتم.»۱۰ 
ــر نيز هاله ابهام  ــی نظرات تجربی منقول از جاب ــن گاه برخ همچني

پيرامون اين شخصيت علمی ـ اسطوره ای را غليظ تر می کند: 
«هر گاه گاو نری را ـ اگر سرخ رنگ باشد بهتر است ـ در خانه 
ــيا بريزی و در چهار طرف  ــوس کنی و برايش گياه حاشاش ای محب
ــقف آن چهار منفذ باز کنی و آن گاه گاو را به حال خود رها کنی  س
ــود، از آن زنبور عسل به وجود می آيد...» !!؟۱۱  تا بميرد و متعفن ش

اکنون با اين اوصاف بايد به چند سوال در باره جابر پاسخ دهيم:
1. آيا اساسـا فردى به نام جابر بـن حيان وجود خارجى 

داشته است؟
ــد نتوان به راحتی وجود شخصی به نام جابر بن  به نظر می رس
حيان را در تاريخ انکار کرد و بايد اين استدالل ابن نديم را پذيرفت 
که بسيار بعيد است که کسی يا کسانی آثاری را با زحمت و مشقت 
ــام فردی  ــته و به ن ــراوان نوش ف
ــن حيان  ــام جابر ب ــول به ن مجع
ــر کرده باشند.  ابن نديم در  منتش
ــت پس از ذکر اين  کتاب الفهرس
ــی از اهل علم و  نکته که جماعت
اکابر وراقين گفته اند که اين مرد 
يعنی جابر اصل و حقيقتی ندارد و 
بعضی از آنان گفته اند که تصنيفی 
ــته و اين  ــز کتاب الرحمة نداش ج
مصنفات را مردم تصنيف نموده و 
به وی نسبت داده اند، می نويسد: 
«اگر شخص دانشمندی بنشيند و 
خود را به رنج بيندازد و کتابی در 
ــزار ورق تصنيف کند و پس  دو ه
ــه روح و قريحه خود را در  از آنک
تنظيم آن به زحمت انداخته و در 

ــاخ آن تحمل رنج کرده، کتاب را به ديگری خواه  ــتن و استنس نوش
ــته يا وجود نداشته باشد نسبت بدهد، نوعی نادانی است و  وجود داش
هيچ کس چنين کاری نمی کند و کسی که ساعتی با علم سر و کار 
داشته باشد بدين کار تن در نمی دهد. چه فائده و نتيجه ای در اين 
ــت ؟ اين مرد (جابر) به حقيقت وجود داشته و احوال  کار متصور اس

وی آشکار و مشهور است و تصنيفاتش بسيار» ۱۲ 
در هر صورت مشخص نبودن زادگاه و تاريخ دقيق تولد و وفات 
ــب به او   و مدفن او و حتی اختالف در مذهب و برخی از آثار منتس

نمی تواند ادله ای کافی برای انکار اصل وجود او باشد.
2. آيا جابر شـيعه و از اصحاب امام صادق عليه السـالم 

بوده است؟
ــاگردان امام  ــر و اينکه از اصحاب و ش ــيعه بودن جاب اثبات ش
ــوار و فاقد ادله کافی و  ــت، امری دش ــالم بوده اس صادق عليه الس
ــن ادعا می توان  ــواهدی اندک بر اي ــت وتنها ش اطمينان بخش اس
ــر مبنی بر اينکه  ــر را در برخی آثار جاب ــمرد. عده ای اين تعبي برش
ــت... » دليل بر مدعای فوق گرفته  ــوال و آقايم  جعفر چنين گف «م
ــن گفته اند مقصود او از  ــت که برخی مورخي ــد و اين در حالی اس ان
ــط نزديکی با برمکيان  ــر، جعفر برمکی ـ که جابر رواب مواليم جعف
داشته است ـ بوده است۱۳ اما شواهد متعددی بر خالف اين ادعا که 
ــاگردان و اصحاب امام صادق عليه السالم بوده  ــيعه و از ش جابر ش

است وجود دارد:
ــوف دانسته  ۱. اينکه عده ای از مورخين او را صوفی و يا فيلس
ــاهدی بر اين است که او از زمره شيعيان خارج بوده است چرا  اند ش
ــفه موضعی مخالف  ــان در برابر تصوف و فلس ــيعه در آن زم که ش
ــاگردان برجسته امام صادق  ــام بن حکم که از ش ــته است. هش داش
ــالم بوده است، رديه ای بر ارسطو در مبحث توحيد داشته  عليه الس
است و اساسا به خاطر مخالفتش با فلسفه مورد پيگرد حکومت بنی 
ــفيان ثوری که از صوفيان سرشناس آن دوره  ــت. س عباس بوده اس
ــت، در جبهه مخالف امام صادق عليه السالم بوده است که  بوده اس
ــالم مشهور است و خالصه  ماجرای رخ داده بين او و امام عليه الس
ــفه و تصوف با تشيع در آن روزگار نمی  اينکه هيچ پيوندی بين فلس
توان سراغ داد بلکه همه شواهد بر خالف آن است. (در ادامه همين 

مقاله در اين باره بيشتر خواهيم نوشت)
ــب رجالی متقدم و  ــيار مهم آن که هيچ يک از کت ــه بس ۲. نکت
متاخر شيعه ( به استثنای کتاب رجالی مرحوم آقای خويی که در باره 
ــاگرد  آن نيز توضيح خواهيم داد) نامی از جابر بن حيان به عنوان ش
ــت  ــالم نبرده اند و اين در حالی اس و يکی از اصحاب امام عليه الس
ــياری از روات  ــت و زندگينامه بس که کتب رجالی ما حاوی سرگذش
ــالم است که تنها چند روايت و بلکه يک  و اصحاب ائمه عليهم الس
روايت در موضوعات دينی و فقهی و يا طبی و يا ديگر موضوعات از 
امام عليه السالم  نقل کرده اند. و حتی در اين کتب بعضا سرگذشت 
ــده است؛ حال چگونه  ــانی که از مخالفان ائمه بوده اند نقل ش کس
ــاله تحت تعليم و  ــر بن حيان که دهها کتاب و رس ــت که از جاب اس

و  مورخـان  شـايد 
در  نويسـان  تراجـم 
شـخصيت  كمتر  مورد 
جابربن  مانند  تاريخى 
حيان اقـوال متفاوت و 
داشـته  ابراز  متعارض 
انـد. اختـالف در مورد 
جابـر از اصـل وجـود 
و  نـام  تـا  و  آغـاز  او 
تاريـخ تولد و زادگاه و 
اقامتگاه و آثار و استاد 
و مذهب و تاريخ وفات 
و مدفن او دامن گستر 

مى شود.
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ــته است، در اين کتب اسمی  ــراف امام  صادق عليه السالم نوش اش
ــت و مطلبی هم در هيچ  ــالوه بر اين هيچ رواي ــود؟ ع برده نمی ش
ــيعه وجود ندارد.  موضوعی به نقل از جابر در کتب و منابع روايی ش
ــان ضمن بيان عالمه  ــک بار نام جابر بن حي ــا در بحاراالنوار ي تنه
مجلسی (ره)  آمده است که او را از علمای نجوم و «صاحب صادق» 
ذکر کرده و اينکه ابن نديم او را از رجال شيعه دانسته است. عالمه 
ــنا با علم نجوم از  ــيعه آش ــی اين مطلب را در ذکر علمای ش مجلس

کتاب فرج المهموم سيد علی بن طاووس حلی نقل کرده است.۱۴ 
در کتاب مستدرک الوسائل نيز دوبار نام جابر بن حيان آمده که 
تکراری است و روايت حاکی از آن است که بين جابر و امام صادق 

عليه السالم نامه نگاری می شده است:
ــن عمر بن زيد عن  ــی ب ــن جعفر بن جابر الطائی عن موس «ع
عمر بن يزيد قال کتب جابر بن حيان الصوفی الی ابی عبداّهللا عليه 
السالم فقال: يا ابن رسول اّهللا منعتنی ريح شابکه شبکت بين قرنی 
ــعوط العنبر و  الی قدمی فادع اّهللا لی، فَدعا له و کتب اليه: عليک بس
ــاء اّهللا . ففعل ذلک فکانها نشط  الزنبق علی الريق، تعافی منها ان ش

من عقال»۱۵ 
ــم جابر در کتاب معجم الرجال آيت اهللا خويی  ۳. و اما آمدن اس
(ره) نه به نقل از منابع رجالی و حديثی شيعه که به نقل از فهرست 
ابن نديم و آثار نوشته شده معاصر و نيز به نقل از مستشرق معروف 
ــرقين اين همه به  ــت ( در اين باره که چرا مستش جرجی زيدان اس
معرفی جابر به عنوان يک مسلمان و شيعه از خود عالقه نشان داده 
ــح خواهيم داد.)  مرحوم آقای خويی در ذيل واژه جابر بن  اند توضي
ــد: « ابوموسی صوفی طرطوسی از مشاهير اصحاب  حيان می نويس
ــت و برای او آثار  ــت که عالم به فنون غريبه بوده اس متقدم ما اس
ــالم فراگرفته  ــت که از امام صادق عليه الس تاليفی فراوانی بوده اس
ــت. عده زيادی از اين که شيخ طوسی و نجاشی زندگينامه جابر  اس
ــن حيان را در کتب رجالی خود ذکر نکرده اند تعجب کرده اند. در  ب
احوال جابر کتب زيادی تاليف شده است که عالقه مندان می توانند 
ــه که در مجله الهالل از جرجی  ــاس آنچ به آن مراجعه کنند. بر اس
زيدان نقل شده است: جابر از شاگردان امام صادق عليه السالم بوده 
است و شگفت ترين چيزی که در باره جابر وجود دارد اين است که 
ــتری از مسلمين و عربها داشته  اروپايی ها در مورد جابر اهتمام بيش
اند و در باره جابر و آثار او مطالب و مقاالت زيادی نوشته اند و گفته 
اند که او اولين کسی است که اساس شيمی جديد را پی ريزی کرده 
ــت. کتابهای جابر در کتابخانه های اروپاييان فراوان است و او تا  اس

ابد حجت شرقی بر غربی است.»۱۶  
۴. مهمتر و اساسی تر از آنچه در باال گفته آمد، اين نکته است 
ــاله که جابر علوم خود را در موضوعات  که با فرض پذيرش اين مس
ــالم  ــيمی و طب از امام صادق عليه الس ــائل طبيعی مانند ش و مس
ــانس با استفاده و دستمايه  ــد و غربی ها نيز در دوره رنس گرفته باش
ــند،  ــيده باش قرار دادن آثار جابر و امثال او به برخی علوم مدرن رس
ــروعيت علوم  اين موضوع هرگز نمی تواند اثبات گر مطلوبيت و مش

مدرن باشد زيرا اگر چه اين حرف فی الجمله قابل پذيرش است که 
تحوالت علمی و تکنيکی غرب جديد با علوم سنتی متخذ از جوامع 
اسالمی مرتبط بوده است، اما بايد به اين مهم توجه داشت که علوم 
ــنتی متناظر خود تفاوت کيفی و ماهوی پيدا کرده  مدرن با علوم س
اند و فی المثل شيمی و طب مدرن تداوم کمال يافته شيمی و طب 
سنتی نيستند. طب مدرن اگر چه بسياری از موفقيتهايش را مرهون 
ــنتی است اما در اين طب، مبانی  ــرقت گرفته از طب س و بلکه به س
ــنتی که مبتنی بر مزاجها و اخالط چهار گانه است  ــی طب س اساس
ــده است)  ( و در روايات طبی ما نيز بر صحت اين مبانی تصريح ش
ــود و شيوه ديگر در پيش گرفته می شود که در  به کلی انکار می ش

ــريت فاجعه آميز  ابعادی برای بش
بوده است. 

ــن علم اين نکته مهم  مورخي
را ياد آور شده اند که علوم مدرن 
غرب زاييده برخی مبانی و مبادی 
خاص نظری و فکری بوده است. 
در بررسی  مبادی  علوم  جديد، بايد 
قبل  از هر چيز به  اين  نكته  اشاره  
ــود كه  مهمترين  نقطه  عزيمت   نم
ــتاوردهای   ــه  دس ــم  جديد، ك عل
ــه  همراه   ــك  ب ــم  تكنولوژي عظي
ــت ، «ميل  به  استيال و تسلط   داش
ــن  خود،  ــت » بود كه  اي ــر طبيع ب
ــی  از مبانی  جديد ديگری  بود  ناش
ــه  در غرب  پا گرفت  و به  ظهور  ك
مذهب  اصالت  انسان  (اومانيسم )، 

انجاميد. 
ــب   مذه ــان   عري ــوم   مفه
ــان   ــدا انگاری  انس ــم ، خ اومانيس
ــی  چون   ــات  خداي ــال  صف و انتق
ــت ،  رازقي ــت ،  قادري ــت ،  خالقي
ــان  بود. با  ــت ، و... به  انس صانعي
ــاهد  ــم ، ش ظهور و غلبه  اومانيس
ــتيم  كه  تعالی  و  تولد انسانی  هس
ــتگاری  را در خضوع  و خشوع   رس
ــر خدا و به  تبع  آن  فروتنی   در براب
در برابر طبيعت  و مهرورزی  نسبت  
ــيا كه   ــودات  و اش ــه  ديگر موج ب
مخلوقات  خداوند و تسبيح گوی  او 
محسوب  می شوند، نمی بيند بلكه  
ــر اريكه  خدايی  تكيه  زده  و  خود ب
مقصودی  جز كسب  اقتدار، استيال 
ــر محيط  و طبيعت ، تمتّع  بی  حد  ب

کتب  از  ــک  ي هيچ 
ــی  ــيعه نام ــی ش رجال
ــان به  ــر بن حي از جاب
ــاگرد و يکی  عنوان ش
از اصحاب امام صادق 
اند  نبرده  السالم  عليه 
و اين در حالی اســت 
ما  ــی  رجال ــب  کت ــه  ک
و  سرگذشــت  ــاوی  ح
ــياری از  زندگينامه بس
ــاب ائمه  روات و اصح
ــا چند  ــه تنه اســت ک
ــک  ــه ي ــت و بلک رواي
موضوعات  در  ــت  رواي
دينی و فقهی و يا طبی 
ــر موضوعات  و يا ديگ
از امام نقل کرده اند. و 
حتی در اين کتب بعضا 
که  کسانی  سرگذشت 
ــان ائمه بوده  از مخالف
ــت؛  ــده اس اند نقل ش
حال چگونه اســت که 
ــن حيان که  ــر ب از جاب
ــاله  ــا کتاب و رس دهه
ــراف  تحت تعليم و اش
ــه  علي ــادق  ص ــام   ام
ــته است،  السالم نوش
ــمی  اس کتب  ــن  اي در 

برده نمی شود؟ 
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ــدارد. در چنين   ــود و جاودانگی  در آن  ن ــا و ميل  به  خل ــرز از دني و م
ــود  ــت  كه  مبادی  و بنيانهای  علم  جديد، پی ريزی  می ش فضايی  اس

وتعريف   «علم » به كلّی  دگرگون  می شود: 
ــفه  جديد غرب ، هوايی  آمده  است  كه  در جانها  «با پيدايش  فلس
ــاند. به  اين   ــيند و مردمان  را به  مقصدی  كه  خود دارد، می رس می نش

معنی  كه  اگر فلسفه  جديد نبود، علم  جديد هم  پيدا نمی شد.»۱۷ 
ــد: جوهر علم   ــير حکمت در اروپا می نويس فروغی در کتاب س
ــيس  بيكن  (۱۶۲۶-۱۵۶۱) نمايان   ــخن  قصار فرانس جديد در اين  س
است  كه  می گفت : «علم ، قدرت  است ؛ و «كسب  علم ، برای  تحصيل  
قدرت  بر تصرف  كردن  در طبيعت  يعنی  تغيير و تبديل  اجسام ؛» ۱۸

ــود متوقف  مانده   ــت : «علوم  بر جای  خ ــن همچنين  می گف بيک
ــنت  و روش  مدارس ، پيروی  شاگردان  از استادان  است   ــت ... و س اس
ــت  نه   ــفان ... آنچه  بايد گرفت  عمل  اس نه  پرورش  مخترعان  و كاش
ــاورم  يا عقيده ای   ــه  آيينی  نو بي ــت  ك ــش  من  اين  نيس عقيده. كوش
ــت  كه  فايده ای  برسانم  و قدرتی   ــيس  كنم  بلكه  هم ّ من  آن  اس تأس
ــد مگر آن  كه  طبيعت  زير  ــم ... نمی توان  بر طبيعت  مسلط  ش ببخش
ــديم ، بر آن  فرمانروا  ــر از قوانين  طبيعت  آگاه  ش ــد. اگ فرمان  ما باش
خواهيم  گشت ، در صورتی  كه  اكنون  به  علت  جهل  و نادانی ، برده آن  
ــتيم . علم ، راهی  است  به  سوی  مدينه فاضله ... [بايد] بطور كلی ،  هس

خاك  دور و بر ريشه  علوم  را بكنيم  و زير و رو كنيم .» 
ــفه »،  ويل  دورانت  پس  از نقل  اين  مطلب  در كتاب   «تاريخ  فلس
ــه   ك ــت   «اينجاس ــد:  می نويس
ــتين  بار صدا و آهنگ  دانش   نخس

نو به  گوش  می رسد.»۱۹ 
ــر بنيان گزاران   ــن  و ديگ بيك
ــرب ، متفكران   ــد غ ــفه  جدي فلس
قرون  وسطی  و فالسفه  متافيزيك  
ــای  دينی  را از اين  بابت  كه   و علم
ــير و تعبير  ــأن  تفس برای  علم ، ش
ــق  ماورايی ،  ــم  و ادراك  حقاي عال
ــوم  طبيعی  را از  ــل  بودند و عل قائ
ــاده  و طبيعت  را  ــن  جهت  كه  م اي
ــرار می دهد، در  ــه  ق مورد مطالع
ــر از الهيات  قرار  ــی  پايين ت مرتبت
ــوان  علوم  اخس ّ  می دادند و با عن
ــرف ) از آن  ياد  (در برابر علوم  اش
ــتهزاء  می كردند، مورد حمله  و اس
ــالم  می كنند  ــرار می دهند و اع ق
ــد راه  جديدی   ــه  از اين  پس  باي ك
ــتگان ،  ــود و اگر گذش در علم  گش
ــير و تعبير عالم   علم  را برای  تفس
ــتند، ما بايد علم  را برای   می خواس

تغيير عالم  بخواهيم . 

ــانی که به مبادی خاص علم جديد و تفاوت آن با   از جمله کس
علوم سنتی توجه کرده است، شهيد آيت اهللا مطهری (ره) است: 

ــانزدهم ، تحولی  در  «در حدود چهار قرن  پيش ، يعنی  در قرن  ش
ــوفان  بزرگ  جهان  كه  يكی   ــد و دو نفر از فيلس علم  و منطق  پيدا ش
ــوی  (دكارت ) است ، پيشرو علم   ــی  (بيكن ) و ديگری  فرانس انگليس
ــدند. بالخصوص  بيكن ، نظری  در باب  علم  دارد كه   جديد خوانده  ش
اين  نظر، همه  نظريات  گذشته  را دگرگون  كرد. ... قبل  از بيكن ، اكابر 
ــر اعم  از فالسفه  ـ بالخصوص  اديان  ـ علم  را در خدمت  حقيقت   بش
ــان  را  ــه  در خدمت  قدرت  و توانايی ؛ يعنی  وقتی  انس ــه  بودند ن گرفت
تشويق  به  فراگيری  علم  می كردند، تكيه گاه  اين  تشويق  اين  بود كه  
ای  انسان ، عالم  باش ! آگاه  باش ! كه  علم ، تو را به  حقيقت  می رساند، 
ــيدن  انسان  به  حقيقت  است ، و به  همين  دليل ، علم ،  علم  وسيله  رس
ــت ، يعنی  حقيقتی  مقدس  و مافوق  منافع  انسان  و امور  ــت  داش قداس
ــان   ــادی  بود. بيكن  نظر جديدی  ابراز كرد و گفت : اينها برای  انس م
سرگرمی  است  كه  دنبال  علم  برود برای  اين  كه  می خواهد حقيقت  را 
كشف  كند. انسان  علم  را بايد در خدمت  زندگی  قرار دهد، آن  علمی  
ــتر به  كار زندگی  انسان  بخورد، آن  علمی  خوب   خوب  است  كه  بيش
ــان  را بر طبيعت  مسلط  كند، آن  علمی  خوب  است  كه   ــت  كه  انس اس
ــمانی  خودش  را  ــان  توانايی  بدهد. اين  بود كه  علم ، جنبه  آس به  انس
ــير علم  و تحقيق  عوض  شد و  به  جنبه  زمينی  و مادی  داد، يعنی  مس
علم  در مسير كشف  اسرار و رموز طبيعت  افتاد، برای  اين  كه  انسان  
ــود و بهتر بتواند زندگی  كند و به  عبارت   ــتر بر طبيعت  مسلط  ش بيش
ديگر، رفاهش  را بهتر و بيشتر فراهم  كند. .... علم  ديگر آن  قداست  
و وااليی  و مقام  مقدس  و طهارت  خود را از دست  داد. در تحصيالت  
ــت ، اصال مسئله  تعليم  و تعلّم ،  جديد كه  ادامه  همان  روش  بيكن  اس
ــت  داده  است . يك  دانشجو وقتی   ــت  خود را به  كلی  از دس آن  قداس
ــل  می كند، تحصيل  برای  او يك  عامل  مقدماتی  برای  زندگی   تحصي
است . طبق  اين  روش ، ديگر فرقی  نيست  بين  اين  كه  يك  انسان  در 
ــگاه  درس  بخواند برای  اين  كه  فردا دكتر و مهندس   مدرسه  و دانش
ــاگرد  ــود و يك  زندگی  خوب  فراهم  كند و يا اين  كه  در بازار، ش ش
ــود. او دنبال  پول  می دود و آن   ــك  تاجر و يا يك  عطار و بقال  بش ي
ــی دود. بيكن  گفت : علم  برای  قدرت  و در  ــری  هم  دنبال  پول  م ديگ
ــه  برای  چيز ديگر. اين  نظريه   ــت  قدرت ، دانايی  برای  توانايی  ن خدم
ــر از علم ،  ــر بد خودش  را ظاهر نكرد ولی  تدريجًا كه  بش ــدا اث در ابت
ــيد كه  همه  چيز در  ــت ، به  جايی  رس فقط  توانايی  و قدرت  می خواس
ــاس   ــت  قدرت  و توانايی  قرار گرفت . االن  چرخ  دنيا بر اين  اس خدم
می گردد كه  علم  به  طور كلی  در خدمت  قدرت هاست . هيچ  وقت  در 
دنيا، علم  به  اندازه  امروز، اسير و در خدمت  زورمندان  و قدرت مندان  
ــت  و علمای  تراز اول  عالم ، اسيرترين  و زندانی ترين  مردم   نبوده  اس
ــتند. عالم ترين  فرد، مثال آقای  انيشتن  است  ولی  انيشتن  در  دنيا هس
خدمت  كيست ؟ در خدمت  روزولت . انيشتن  نوكر آقای  روزولت  است  
ــد. راهی  كه  بيكن  طی  كرد، خواه ناخواه  به  آنچه  كه   و نمی تواند نباش

ماكياول  گفته  است ، منتهی  می شود.»۲۰ 

مورخين علم اين نكته 
مهم را ياد آور شده اند 
كه علوم مـدرن غرب 
زاييده برخـى مبانى و 
مبـادى خاص نظرى و 
فكرى بوده اسـت. در 
بررسـى  مبـادى  علوم  
جديد، بايـد قبل  از هر 
چيز به  اين  نكته  اشاره  
نمود كه  مهمترين  نقطه  
عزيمت  علم  جديد، كه  
عظيـم   دسـتاوردهاى  
همراه   به   تكنولوژيـك  
داشت ، «ميل  به  استيال 
و تّسـلط  بـر طبيعت » 
بود كه  اين  خود، ناشى  
از مبانى  جديد ديگرى  
بـود كـه  در غـرب  پـا 
ظهـور  بـه   و  گرفـت  
مذهب  اصالت  انسـان  

(اومانيسم )، انجاميد.
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ــق  به   ــير علم  از عش ــل  نيز درباره تغيير جهت  و س برتراند راس
حقيقت ، به  ميل  به  قدرت  و سلطه بر طبيعت ، توصيف  گويايی  دارد: 
ــق  جهان   ــانی  بود كه  عاش ــاز، مرهون  وجود كس ــم  در آغ «عل
ــتارگان  و دريا و جمال  نسيم  و كوه ها را ادراك   بودند. آنان  زيبايی  س
می كردند و چون  عاشق  آن ها بودند، فكرشان  معطوف  به  آنها بود و 
ــتند آنها را بهتر از آنچه  يك  تفكر ساده  و سطحی  فهميده   می خواس
می شود، بشناسند. جهان  به  گفته  هراكليتوس  «آتش  جاويدانی  است  
ــر برمی آورد و از سوی   ــوی  آن  س ــعله های  تازه ای  از يك  س كه  ش
ديگر شعاع هايش  به  افول  می گرايد». تحرك  علمی  امروز نيز بقايای  
ــق  ايشان  است  كه  قدم  به  قدم  با پيشرفت  علم ، انگيزه عشق  به   عش
ــت  دنباله رو قافله علم   ــده  و انگيزه قدرت  كه  نخس تدريج  ضعيف  ش
ــده  خود، مقام  سركردگی  يافته   بود، به  بركت  پيروزی  پيش بينی  نش
است . عشاق  طبيعت  محروم  شده  و دشمن  طبيعت  به  پاداش  رسيده  
ــته ، ما را به  تدريج  از  ــت . فيزيك  با هر قدمی  كه  به  پيش  برداش اس
ــناخت  چيزی  كه  آن  را ماهيت  جهان  طبيعت  می ناميم ، محروم تر  ش
ــت . علم  كه  در آغاز پيرو حقيقت  بود، اينك  با آن  سر جدال   كرده  اس
دارد. بدين  ترتيب  هر قدر كه  به  عنوان  عاشق  از دنيا دوری  گزينيم ، 

همان  اندازه  به  عنوان  صاحب  فن آوری  بر آن  چيره  می شويم .»۲۱ 
ــنتی و مدرن  ــهيد آوينی نيز به تفاوت ماهوی علوم س متفکر ش
ــته است . از نظر او علوم مدرن دارای اختصاصاتی  توجه عميق داش
ــت. آوينی در نقدهای خود به علوم  ــنتی اس کامال متمايز از علوم س

مدرن به اين اختصاصات اشاره می کند:
ــت و همه   ــم جديد ماده زده و مبتنی بر اصالت حس اس ۱. عل
ــی قرار  امور همچون پديده هايی صرفًا فيزيکی و مادی مورد بررس

می گيرند.۲۲
ــتی راز زدايی  ــان از هس ــد به تبع ماده زدگی ش ــوم جدي ۲. عل
ــود با  ــته می ش می کنند .در علم جديد بدن چون کارخانه ای انگاش
دستگاه های دقيق و منظم که بی وقفه کار می کنند و در اين قياس، 
ــرار عالم وجود ـ  وقفه ای است که در کار اين  مرگ ـ اين سراالس
ــين پيچيده می افتد .حيرت انسان علم زده و مسيطَر تکنولوژی  ماش
ــت نه » حيرت  نيز در برابر وجود » ،اعجاب در برابر پيچيدگی « اس

در برابر راز.« ۲۳
ــببيت فيزيکی  ــتر از س ــم علم جديد از عليت چيزی بيش ۳. فه
ــو انسان را به جايی  ــيميايی نيست .عقل علمی جديد از يک س و ش
ــيميايی»  ــببيت فيزيکی و ش ــانده که «عليت» را فقط در« س کش
ــرای عليت تصور کند و  ــد و نمی تواند هيچ صورت ديگری ب می بين
ــر را در طول تاريخ فقط متوجه  ــوی ديگر ،همه تالش های بش از س
ــترش تمدن می بيند  ــعه  توليد غذا و تأمين حوايج مادی و گس توس
ــدارک و وقايعی رفته اند  ــراغ م … و لذا در تنظيم تمدن فقط به س
ــع ديگر را، هر چند  ــو تفکر را تأييد می کند و همه  وقاي ــه اين نح ک
ــند، از تاريخ مدون  ــته باش همچون طوفان نوح مقياس جهانی داش
حذف کرده اند. اگر نوح نبی (ع) کشتی بخار ساخته بود، می توانست 
ــتی او، آن سان که در قرآن مورد  جايی در تاريخ تمدن بيابد، اما کش

ــدـ  بسم اهللا  ــم اهللا» هدايت می ش ــت، با  «بس تصريح قرار گرفته اس
ــيهاـ و «بسم اهللا» نيز موتوری نيست که بتواند مورد  مجريها و مرس

تشريح قرار بگيرد و قطعات مختلف آن نام گذاری شود!.۲۴ 
ــت نمی کند بلکه خود  ــاف از حقيق ــم جديد نه تنها انکش ۴. عل

حجاب حقيقت است.۲۵
ــت و فقط به  ۵. علم جديد از فهم ماهيت و کل نگری عاجز اس
ــبتها و مقادير می پردازد و خود از تحليل اين نسبت ها و مقادير و  نس
اسباب در يک حکم و نظريه کلی عاجز است .علم «اصوال ًمتعرض 
ماهيات نمی شود و اگر آن را متکفل جهان شناسی کنيم ،الجرم کار 

را به کفر و الحاد خواهد کشاند.۲۶
ــم و غلبه بر طبيعت  ــش ِتصرف در عال ــوم امروزی دان ۶. «عل

ــه ميان  ــن زمين ــتند و در اي هس
ــانی  ــی و علوم انس ــوم تجرب عل
ــن ترتيب پر  ــت. با اي تفاوتی نيس
ــت که دانش آموز بايد  ــن اس روش
ــاز ورود اجباری به  ــان آغ از هم
ــات که صورت  ــه با رياضي مدرس
ــت آشنا شود و  علوم امروزی اس
ــاب استداللی  بعد رفته  رفته حس
ــک و  ــی و فيزي ــه  تحليل و هندس
شيمی  و آمار و حساب احتماالت 
بياموزد و با متدولوژی علوم ـ که 
ــفه می گويند  اين روزها به آن فلس
ــی پراکنده را به  ــن مواد درس ـ اي
ــد. غايت اين  ــر پيوند ده يکديگ
ــت؟  دوران طوالنی آموزش چيس
ــی مراحل و  ــان بعد از ط آيا انس
ــی يا دکتری  ــذ مدرک مهندس اخ
ــنه می شود و  صاحب اخالق حس
به بهشت می رود؟ خير، اصال ًاين 
ــخره است. همه   سؤال بسيار مس
ــت دری  ــا می دانيم که در بهش م
ــه يا رياضيات وجود  به  نام هندس
ندارد. اين نظام آموزشی بر محور 
ــت مطلق يا تعليم و  تعليم و تربي
ــانی طراحی  ــت اخالقی انس تربي
ــده است بلکه هدف اصلی آن  نش
ــای فنی الزم  ــوزش مهارت ه آم

ــعه يافتگی  ــت يافتن به توس ــن کادرهای تخصصی برای دس و تأمي
است.»۲۷ 

ــوم در جهل و خرافاتی  ــر جديد با اين عل ــه اين که بش و نتيج
عميق تر از هميشه فرو رفته است :

« آيا به راستی انسان با اين علوم از خرافات و جهل نجات پيدا 

ربط بين علوم سـنتى 
و مدرن با ايـن تبيين 
كه علـوم مدرن تداوم 
منطقى و تكاملى علوم 
سـنتى اسـت، امـرى 
غير واقعى و ناشـى از 
عدم وقـوف بر ماهيت 
و سـمت و سوى علوم 
و تمدن مدرن اسـت. 
از ايـن رو حتى اثبات 
جابر  كـه  مسـاله  اين 
بن حيان شـاگرد امام 
السـالم  عليه  صـادق 
بـوده و علوم خـود را 
از آن امـام همام اخذ 
كـرده اسـت و غربيها 
با دسـتمايه قرار دادن 
امثـال  و  جابـر  علـوم 
جابر بـه علـوم جديد 
رسـيده اند، نمى تواند 
دليلى براى مشروعيت 
بخشى به علوم جديد 

باشد.
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کرده و يا نه، در جهل و خرافاتی بسيار عميق تر 
فرو رفته است؟»۲۸

ــاوت ماهوی علوم  ــی همچنين به تف آوين
سنتی و مدرن تصريح می کند:

ــه مذکور افتاد  ــود حقير از علومی ک «مقص
ــأت و نجوم، طب و  ــه، هي ـ رياضيات، هندس
ــت که امروزه  ـ هرگز آن چيزی نيس ــت  سياس
در دانشگاه ها تدريس می شود . سيری که بشر 
ــد در جهت جدايی علم و  غربی در قرون جدي
ــی در  دين از يکديگر پيموده به تغييری اساس
ــوم رايج آن ـ  ــی و مفاهيم علم ـ به مفه مبان
ــر نمی توان  ــت تا آنجا که ديگ ــده اس منجر ش
ــه و هيأت و  گفت مقصود امروزی ما از هندس
طب و سياست و ديگر علوم همان چيزی است 
ــت ....فی المثل در  ــه مورد نظر قدما بوده اس ک
مورد طب نبايد پنداشت که علم پزشکی امروز 
ــت؛ علم  ــل يافته  طب قديم اس ــورت تکام ص
ــکی اصوال ًبر مبانی ديگری استوار است.  پزش
ــان را از يک سو جزئی از طبيعت و  در قديم انس
از سوی ديگر جامع همه طبايع می دانسته اند و 
ــعی می کرده اند که نظم داخلی  بدين ترتيب س
ــان را دقيقا ًدر انطباق با طبيعت خارج  بدن انس
ــه در زمينه  علم طب و  ــايی کنند ....آنچ شناس
ــکی امروز گفتيم درباره  همه  علوم ديگر،  پزش

ــه نيز صادق است. همه  اين علوم در گذشته  حتی رياضيات و هندس
بر مبانی ديگری استوار بوده اند و فی مابين آنها و مجموعه  اعتقادات 
ــفی انسان پيوندی کامل برقرار بوده است.  اين پيوند  مذهبی و فلس
ــده و به اعتقاد حقير اين انقطاع نه به علت تخصصی  اکنون بريده ش
ــدن علوم بلکه به علت جدايی علم و دين از يکديگر حاصل شده  ش
ــت و  ــدن علوم،  خود معلول همين جدايی اس ــت . تخصصی ش اس
ــت که اگر اين تخصصی شدن بيش از حد اتفاق  ــن اس البته پر روش

نمی افتاد ، هرگز بشريت به تکنولوژی امروز دست نمی يافت.»۲۹
ــد ربط بين علوم سنتی و مدرن با اين  ــاس آنچه گفته ش بر اس
ــت  ــنتی اس ــن که علوم مدرن تداوم منطقی و تکاملی علوم س تبيي
ــی از عدم وقوف بر ماهيت و سمت و سوی  امری غير واقعی و ناش
ــت. از اين رو حتی اثبات اين مساله که جابر  علوم و تمدن مدرن اس
ــوم خود را از  ــالم بوده و عل ــاگرد امام صادق عليه الس بن حيان ش
ــتمايه قرار دادن علوم  ــت و غربيها با دس آن امام همام اخذ کرده اس
ــيده اند، نمی تواند دليلی برای  جابر و امثال جابر به علوم جديد رس

مشروعيت بخشی به علوم جديد باشد.۳۰
نگاهى به كتاب «مغز متفكر جهان شيعه»

ــی منکر اصل وجود  ــه گفتيم نمی توان به راحت ــان گونه ک هم
 ــد اما از سوی ديگر جابر بن حيان ــخصی به نام جابر بن حيان ش ش

ــاگرد ويژه امام صادق عليه السالم   ــيعی و ش ش
ــرق  ــاخته و پرداخته ش با اين عرض و طول، س
شناسان غربی است که از جمله در کتاب «مغز 
ــيعه» صفحات متعددی به جابر  متفکر جهان ش
ــاگرد برجسته امام صادق  بن حيان به عنوان ش
ــالم اختصاص داده شده است، اما چرا  عليه الس
ــرقان به چنين شخصيت سازی  برخی از مستش
ــيعی بودن جابر  ــت زده اند و اين همه بر ش دس

اصرار ورزيده اند؟ 
ــت که شرق شناسی (مطالعه  اوال بايد دانس
ــون فرهنگ و تمدن  ــرق و کند و کاو پيرام ش
ــط عده ای غربی) پيوندی وثيق با  ــرق توس ش
ــلطه بر شرق و کل  ــم غربی به س ميل مدرنيس
ــرقان عموما (برخی  عالم دارد. مطالعات مستش
ــتعماری  ــه و برخی بی اطالع از طرح اس آگاهان
ــده بودند) در خدمت بسط  ای که در آن واقع ش
ــلطه غرب قرار داشته است و به گفته  نفوذ و س
ــه دو مقطع  ــی را ب ــرق شناس ــان بايد ش محقق

تقسيم کرد: 
ــانه   ــه  مطالعات  شرق شناس ۱ـ روزگاری  ك
ــتعمار اروپا و غرب  است .  زمينه ساز سلطه  و اس
در اين  مقطع ، شرق  و آداب  و سنن  ملل  شرق  با 
نظر تحقير و تخطئه ، و نمادی  از عقب ماندگی  و 

توحش ، مورد مطالعه  و نگارش  قرار می گيرد. 
۲ـ روزگاری  كه  نهضت های  ضداستعماری  در كشورهای  شرقی  
پا می گيرد. در اين  مقطع،  شرق شناسی  چهره  عوض  می كند و تحقير، 
جای  خود را به  تعظيم  و تكريم  می دهد اما به  دنبال  كسب  اين  نتيجه  
كه  شرقی ها، در شناخت  خود، چشم  به  دهان  غربی ها داشته  باشند و 
ــناخت  و نقد خويش  بپردازند. در  در نهايت  با مالك های  غربی ، به  ش
هر صورت ، حاصل  هر دو مقطع  شرق شناسی ، اثبات  سيادت  غرب  و 

القای  آموزه های  غربی  بوده  است .۳۱ 
و به تعبير ديگر، شرق شناسی در مقطع دوم فعاليت خود تالش 
ــرقی ها و به  ــر فکر و روح ش ــت مدرن غربی را ب ــود تا عقالني نم
ــی آن که اغلب خود  ــلمين چنان غالب کند که آنها ب خصوص مس
ــينند و به همان  ــد با عقالنيت غربی به تحليل عالم و آدم بنش بدانن

نتايجی برسند که غربی ها می خواهند.
ــرقان در اين مسير از شگردهای گوناگونی استفاده کرده  مستش
ــرقی ها و  ــه از جمله آنها دادن امتيازاتی اندک و جزيی به ش ــد ک ان
ــت  ــن امتيازاتی بزرگ از آنها به نفع خود بوده اس ــلمين و گرفت مس
ــه حقيقت هايی اندک برای  ــا به تعبير ديگر پذيرش و اعتراف ب و ي
پايمال کردن حقايقی بزرگتر و  اثبات باطلهايی بزرگ از جمله شيوه 
ــان بوده است. از جمله نمونه هايی که می  ــرق شناس های کاری ش
ــيعه» اثر  ــراغ داد، کتاب «مغز متفکر جهان ش ــوان در اين باره س ت

نمى توان به راحتى منكر 
شـخصى  وجـود  اصـل 
بـه نـام جابر بـن حيان 
شـد اما از سـوى ديگر 
جابر بن حياِن شـيعى و 
شاگرد ويژه امام صادق 
عليـه السـالم  بـا ايـن 
عرض و طول، ساخته و 
شناسان  شرق  پرداخته 
غربى اسـت كه از جمله 
در كتـاب «مغـز متفكـر 
جهان شـيعه» صفحات 
متعـددى بـه جابـر بن 
حيان به عنوان شـاگرد 
برجسـته امـام صـادق 
عليه السـالم اختصاص 
داده شده است، اما چرا 
به  مستشرقان  از  برخى 
چنين شـخصيت سازى 
دسـت زده انـد و ايـن 
همـه بـر شـيعى بودن 
جابر اصرار ورزيده اند؟
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ــت مستشرق اروپايی وابسته به مرکز مطالعات اسالمی  بيش از بيس
ــک اين کتاب و ترجمه آن به  ــبورگ فرانسه است. بدون ش استراس
زبان فارسی توسط آقای ذبيح اهللا منصوری۳۲ در القای بعضی انگاره 
ــی به نهضت  ــروعيت بخش ــورد نظر غربی ها از جمله مش ــای م ه
رنسانس و مدرنيته غربی نقشی چشمگير داشته است. اين کتاب به 
دليل ستايشهای ( اگر چه سطحی و غرض دار ) از امام صادق عليه 
السالم  مورد توجه و مطالعه بسياری از شيعيان اهل مطالعه بوده و 

در کتابخانه های آنان حضور دارد. 
ــی اجمالی اين کتاب، بايد از نام آن شروع کنيم  در نقد و بررس
ــخصيت امام صادق عليه  ــکار در مورد ش ــه همراه با تحريفی آش ک
ــت. اين نام القاگر اصلی مهم از معرفت شناسی مبتنی  ــالم اس الس
برخودبنيادی فکری مدرن است که قائل به منبعی فرا انسانی برای 
ــه منبع توليد  ــه و ذهن آدمی را يگان ــم و معرفت نبوده و انديش عل
ــالم هم  ــه و علم می داند. و گويا امام صادق عليه الس فکر و انديش
ــری بوده است که علوم و  ــمندی چون ديگر انديشمندان بش انديش
تعاليمش نه از  وحی و غيب و منبع علم الهی که محصول تالشهای 

فکری و تجربی اش بوده است!
ــن تکريم و  ــاب تالش دارند ضم ــر کت ــندگان در سرتاس نويس
ــالم، او را نهايتا نابغه ای دانشمندـ  و  تجليل از امام صادق عليه الس
نه امامی معصوم و متصل به کانون غيب و علم الهی ـ تصوير کنند 
ــانس علمی غرب هم مؤثر  که البته تعاليم او در به وجود آمدن رنس
ــت! بدين ترتيب می بينيم اين مستشرقين حاضرند با دادن  بوده اس
ــک  (که همان نبوغ علمی و عالم بودن  ــازی خرد و البته مضح امتي

ــيعه،  ــت) به ش امام به برخی علوم چون کيميا و طب اس
ــت از مقام عصمت  ــک حقيقت بزرگ را که عبارت اس ي
ــی و الهی انکار کرده و  ــال امام به خزانه علم لدن و اتص
ــيعه را زده و نيز يک  ــل مهم اعتقادی ش ــه يک اص ريش
باطل بزرگ را  به کرسی اثبات بنشانند و آن مشروعيت 
ــانس علمی و تکنيکی غرب با ربط دادن  بخشی به رنس
ــالم و شاگردان  آن با علوم و تعاليم امام صادق عليه الس

او بويژه جابر بن حيان است.     
ــام صادق عليه  ــاب تنها متوجه ام تحريف های کت
ــخصيت امام باقر عليه  ــالم نبوده بلکه از تحريف ش الس

ــود. به فرازهايی از فصل دوم کتاب با عنوان  ــالم شروع می ش الس
«کسی که شيعه را از نابودی نجات داد» بنگريد:

ــاير علوم غرب را بر علومی  ــد باقر (ع) علم جغرافيا و س «محم
ــد افزود و متاسفانه برای اينکه نشان  ــه تدريس می ش که در مدرس
ــه افزود، سند تاريخی  ــاير علوم غرب را هم بر علوم مدرس بدهيم س
نداريم و در عوض دارای دو قرينه هستيم: اول اين که بعيد است که 
شيعيان فقط به مناسبت اين که محمد باقر (ع) علم جغرافيا و هيأت 
ــه کرد او را ملقب به باقر کرده باشند و به احتمال  را وارد علم مدرس
ــه نمود و در نتيجه ملقب به  زياد علوم ديگر غرب را هم وارد مدرس
ــت که وقتی جعفر صادق (ع) به مرحله  ــد. قرينه دوم اين اس باقر ش

ای از علم رسيد که خود عهده دار تدريس گرديد، عالوه بر جغرافيا 
ــرب را تدريس می کرد. در صورتی که  ــفه و فيزيک غ و هيأت فلس
محقق است هنگامی که جعفر صادق شروع به تدريس کرد، فلسفه 
و فيزيک غرب يعنی يونانی هنوز به زبان عربی ترجمه نشده بود.» 
ــالم  بعد در توضيح اينکه باالخره اين علوم را امام باقر عليه الس
از کجا آموخته بوده که تدريس می کرده است، اشاره می کند که از 
ــيعيان، او و امام صادق عليهما السالم علم لدنی داشته اند و  نظر ش
ــه بالفاصله در توضيح علم لدنی نيز راه تحريف را در پيش می  البت

گيرد و می نويسد: 
ــيعيان چنين می گويند که شعور باطنی هر کس بر خالف  «ش
ــت  ــری و جهانی اس ــعور ظاهری اش گنجينه تمام معلومات بش ش
ــه را تاييد می کند، چون  ــبت زياد اين نظري ــوم امروزی به نس و عل
ــی اين نتيجه به دست می آيد  ــت شناس رفته رفته از مطالعات زيس
ــه را که برای آن  ــدن ما تمام آنچ ــلولهای ب ــه هر مجموعه از س ک
ــد.» !! (نمونه ای از  ــت از آغاز خلقت تا امروز می دان ــتنی اس دانس
ــرقان برای تعويض عقالنيت دينی با عقالنيت مدرن  تالش مستش
ــرقان نويسنده کتاب مغز متفکر جهان شيعه همين  غربی) اما مستش
معنای محرف از علم لدنی را هم برای امام عليه السالم قبول نکرده 

و در ادامه می نويسند:
ــم لدنی می دانند يعنی  ــيعيان علوم جعفر صادق (ع) را عل «ش
ــته است.  ــعور باطنی نهايی (!) او وجود داش علمی که در گنجينه ش
اين عقيده مذهبی در نظر شيعيان محترم و قابل قبول است اما يک 
مورخ بی طرف آن را نمی پذيرد و مدرک تاريخی و می توان گفت 

ــه بفهمد چگونه مردی  ــتجو می کند تا اين ک ــدرک مادی را جس م
ــتان خارج نشده  چون جعفر صادق (ع) که تا زمان تدريس از عربس
بود فلسفه و فيزيک غربی را تدريس می کرده در صورتی که تا آن 
ــين معروف عرب آن علوم را تدريس نکرده  تاريخ هيچ يک از مدرس
ــم حدس بزنيم همان طور که جغرافيا و هيأت  بودند. پس می تواني
به وسيله غبطی ها به اعراب رسيد و در محضر امام باقر (ع) تدريس 
شد، فلسفه و فيزيک غربی نيز از همان راه  به محضر درس محمد 
ــته ها  ــيد و بعد آن مرد بزرگ با مطالعات خود در آن رش باقر(ع) رس

پيشرفت حاصل کرد.»۳۳ 
ــت نحوه تحليل و تجليل شرق شناسانه از علم امام  بله! اين اس

شـرق شناسـى در مقطع دوم فعاليت خود تالش نمود تا عقالنيت 
مـدرن غربـى را بر فكر و روح شـرقى ها و به خصوص مسـلمين 
چنـان غالب كند كه آنهـا بى آن كه اغلب خـود بدانند با عقالنيت 
غربى به تحليل عالم و آدم بنشـينند و به همان نتايجى برسـند كه 

غربى ها مى خواهند.
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معصوم شيعيان که بعدا قرار است 
ــود که اين علوم از طريق  گفته ش
ــرادی چون جابر بن  آثار علمی اف
حيان بر رنسانس غرب تآثير مثبت 
ــانس امری  ــته است و رنس گذاش
بيگانه با ديانت و تشيع نيست! و به 
وضوح آشکار است که چه امتيازی 

داده و چه امتيازی گرفته است.!
کتاب مملو از دروغ ها و خيال 
ــت. از  ــردازی های جهت دار اس پ
جمله اين که امام باقر عليه السالم 
تدريس  را  ــی  بطلميوس جغرافيای 
می کرده است۳۴  و اولين کسی که 
ــی ايراد گرفت،  بر هيات بطلميوس

ــادق (ع) در محضر درس پدر بود که گفت، نظريه نجومی  جعفر ص
ــت.۳۵ و هر روز که چشم  بطلميوس از لحاظ عقاليی قابل قبول نيس
ــاله  ــمانی می افتاد مس جعفر صادق در محضر درس پدر به کره آس
ــوس را تجديد می نمود ولی پدرش او  ــتم نجومی بطلمي عيب سيس
ــه بطلميوس خطا نکرده  ــکوت می کرد و می گفت ک را وادار به س

است.۳۶ 
ــادق علم طب را در  ــول کنيم که جعفر ص ــن: «اگر قب همچني
ــه پدر آن علم را از  ــت ک محضر پدرش آموخته، الزمه اش اين اس
ــت...در طب  ــد و نمی دانيم از کجا فراگرفته اس جايی فرا گرفته باش
جعفری چيزهايی هست که رنگ ايرانی دارد و اين فکر را به وجود 
ــمتی از  می آورد که او علم طب را از ايرانيان فراگرفته يا اينکه قس
ــمتی ديگر را از قبطی ها به دست آورده  آن علم را از ايرانيان و قس

است.»۳۷ 
ــپس به نظريه (!) امام صادق  ــيعه س کتاب مغز متفکر جهان ش
ــالم پيرامون پيدايش دنيا می پردازد و می نويسد: «جعفر  عليه الس
صادق راجع به پيدايش دنيا چنين گفته است: جهان از يک جرثومه 
به وجود آمد و آن جرثومه دارای دو قطب متضاد سبب پيدايش ذره 
گرديد و آن گاه ماده به وجود آمد و ماده تنوع پيدا کرد و تنوع ماده 
ــد. اين تئوری با تئوری  ــی از کمی يا زيادی ذرات آنها می باش ناش
اتمی امروزی راجع به وجود آمدن جهان هيچ تفاوت ندارد... تئوری 
ــر صادق راجع به پيدايش دنيا در کادر قانون علمی قرار نگرفته  جعف

تا اين که بتوان آن را حقيقت غير قابل ترديد علمی دانست»۳۸ 
بعد در ادامه می افزايد:

« می توانيم فکر کنيم که چون جعفر صادق (ع) از تئوری های 
دانشمندان قديم يونانی که سيزده قرن يا دوازده قرن قبل از او می 
ــته،  می توانسته آن  ــته اند، راجع به پيدايش جهان اطالع داش زيس

تئوری ها را تکميل کند»!۳۹ 
ــيعيان در مورد لدنی بودن علم  ــد مجددا به انکار اعتقاد ش و بع

امام می پردازد و می نويسد:

ــی گويند تمام  ــيعيان م «ش
ــر صادق (ع)  ــی که جعف چيزهاي
ــورد به وجود آمدن جهان و  در م
نجوم و فيزيک و عناصر و شيمی 
و رياضيات و چيزهای ديگر گفته،  
از علم امامت يعنی علم لدنی او 
ــورخ نمی تواند  ــت اما م بوده اس
ــادق (ع) را لدنی  ــر ص علم جعف
بداند و مورخ نمی تواند مردی را 
ــزد پدرش) تحصيل  که مدتی (ن
می کرده دارای علم لدنی بداند...
ــته به علت  مغزی که می توانس
ــام و  ــودن بعضی از اجس تيره ب
شفاف بودن بعضی ديگر پی ببرد 
ــه معاصران برتری داشته که ما می توانيم  ــبت به انديش آن قدر نس
ــويم بگوييم که از لحاظ علمی  بدون بيم از اينکه متهم به اغراق ش

مغز يک نابغه بوده است»۴۰ 
امـام صـادق عليه السـالم پيشـواى تجـدد، فلسـفه و 

عرفان!
کتاب مغز متفکر جهان شيعه با طرح مسائل فوق زمينه را برای 
بهره برداری نهايی خود که عبارت است از القای عدم تعارض دين و 
تشيع با مدرنيته و بلکه ريشه دار بودن آن در تعاليم پيشوايان دينی 
فراهم می کند و فصلی را با اين عنوان ارائه می دهد که «آيا عصر 
تجدد را جعفر صادق (ع) به وجود آورد؟» و چنين می نويسد: «ديديم 
که جعفر صادق در محضر درس پدر در مورد حرکت خورشيد به دور 
ــرج عبور می نمايد ايراد گرفت  ــن در همان حال که از دوازده ب زمي
ــل وفق نمی دهد و ما عن قريب  ــت که اين نوع حرکت با عق و گف
ــدر دارای محضر درس  ــادق که بعد از پ ــم ديد که جعفر ص خواهي
ــد در مورد نجوم نظريه هايی ايراد کرد که بايد گفت که  مستقل ش
ــد، در نجوم پيشوای تجدد  ــوای تجدد در تمام علوم نباش اگر او پيش
است و منظورمان از تجدد عصر جديد می باشد که مبدأ درخشندگی 

علم (در اروپا) است»۴۱ 
ــخصيت امام صادق  اما کتاب مورد بحث ما تحريف در مورد ش
ــوع تجدد و مدرنيته  ــداف القايی خود را به موض ــالم و اه عليه الس
ــان بيگانه ديگر را نيز  ــالش می کند تا دو جري ــر نکرده و ت منحص
ــا مقاومت متدينين و  ــالم نموده ت ــوب به امام صادق عليه الس منس
شيعيان را در برابر اين دو جريان تضعيف نموده و زمينه پذيرش آنها 
ــيع فراهم نمايد. در ذيل  را به عنوان جرياناتی موافق با ديانت و تش
ــطور  ــرفت علم مغايرت ندارد» اين س فصلی با عنوان «دين با پيش

آمده است: 
«در محضر درس جعفر صادق (ع) تمام علوم آن زمان تدريس 
ــه در يک محضر درس  ــرای اولين مرتب ــد و بعضی از آنها ب می ش
ــالمی تدريس می گرديد. چون جعفر صادق عقيده داشت که هر  اس

كتـاب «مغـز متفكر جهان شـيعه» مملو از دروغ 
هـا و خيـال پـردازى هاى جهـت دار اسـت. از 
جمله ايـن كه امام باقر عليه السـالم جغرافياى 
بطلميوسـى را تدريس مى كرده اسـت   و اولين 
كسـى كه بر هيات بطلميوسى ايراد گرفت جعفر 
صـادق (ع) در محضـر درس پدر بـود كه گفت 
نظريه نجومى بطلميـوس از لحاظ عقاليى قابل 
قبول نيست.  و هر روز كه چشم جعفر صادق در 
محضر درس پدر به كره آسمانى مى افتاد مساله 
عيب سيسـتم نجومى بطلميـوس را تجديد مى 
نمود ولى پدرش او را وادار به سكوت مى كرد و 

مى گفت كه بطلميوس خطا نكرده است!
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ــود. در محضر  ــبب تقويت دين می ش ــرفت نمايد، س قدر علوم پيش
ــد، در صورتی که در  ــفه تدريس می ش درس جعفر صادق (ع) فلس
ــالمی سخت از تدريس فلسفه  ــين اس همان موقع عده ای از مدرس
ــتند که تدريس فلسفه سبب می شود  پرهيز می کردند و عقيده داش

که عقيده مؤمنين سست گردد.»۴۲ 
و در صفحاتی ديگر می نويسد: 

«جعفر صادق از تدريس فلسفه هم خودداری نمی نمود. فلسفه 
ای که جعفر صادق تدريس می نمود عبارت بود از اطالعات فلسفی 
ــفه کالسيک به آن اندازه که تا آن موقع به مدينه رسيد... به  از فلس
ــفی حکمای يونانی هم از راه مصر به  احتمال زياد نظريه های فلس
ــمندان قبطی که هنوز پيرو مکتب بحث آزاد  ــيله بعضی از دانش وس
ــيد ...قبل از جعفر  ــه و جعفر صادق رس ــکندريه) بودند به مدين (اس
ــی، فلسفه را وارد دروس خود نکرد و اين که  صادق (ع) هيچ مدرس
می بينيم بعدا فلسفه از مواد دروس مدارس شيعه و ساير فرقه های 
ــد از اين جهت بود که جعفر صادق (ع) مبتکر تدريس  ــالمی ش اس
ــفه گرديد. مباحث فلسفی دروس جعفر صادق (ع) نظريه های  فلس
ــت و چون پايه گذار  ــقراط و افالطون و ارسطو بوده اس ــفی س فلس
تدريس فلسفه جعفر صادق شد، تحصيل فلسفه در مدارس شيعه در 

ادوار بعد جزو سنت تحصيلی گرديد.» 
ــتناد فوق در حالی است که  ــخيف و سست و بی اس مطالب س
ــفه از سوی هشام بن حکم شاگرد برجسته متکلم  اولين نقد بر فلس
ــته شده  ــطو در موضوع توحيد نوش ــالم بر ارس امام صادق عليه الس
ــفه، مورد تعقيب مأموران  ــت۴۳  و به دليل همين ضديت با فلس اس
ــفه بوده اند قرار می  ــيد که مبلغ و مروج فلس ــتگاه هارون الرش دس
ــاگردان اهل بيت  ــفه در ميان ش گيرد۴۴  و اين روند ضديت با فلس
ــالم با فضل بن شاذان صحابی برجسته امام جواد و امام  عليهم الس
ــگری عليهم السالم  پی گيری می شود۴۵ و اساسا  هادی و امام عس
عالمان تشيع اعم از محدثين و فقها و متکلمين، با تمام قد در مقابل 
ــته و عالمه حلی فقيه و متکلم شهير  ــفه و فالسفه موضع داش فلس
ــفه را در زمره علوم حرام می دانسته است و تنها  ــيعه اساسا فلس ش

ــفه به حوزه  ــت که فلس در دومقطع از تاريخ اس
ــود؛ يکی دوران صفويه  های شيعی وارد می ش
ــور عالمانی چون ميرداماد و مالصدرا که  با حض
ــيخ  ــی، ش البته با مخالفت بزرگانی چون مجلس
بهايی و مال محمد طاهر مؤمن قمی مواجه می 
ــود و ديگری چند دهه اخير است که البته در  ش
اين مقطع نيز پيوسته مخالفتها با فلسفه از سوی 

عالمانی ديگر استمرار داشته است. ۴۶
ــرقان پديد آورنده کتاب «مغز متفکر  مستش
ــيع و جا  ــرای تلويث دامن تش ــيعه» ب جهان ش
ــکوالر و خود بنياد مدرن در  اندازی عقالنيت س
بين شيعيان، امام صادق عليه السالم را در زمره 
ــين عرفان نيز قلمداد می  عرفا و صوفيه و مدرس

کنند تا مشروعيت بخشی به اقانيم ثالثه مدرنيته و فلسفه و عرفان 
ــا عنوان «جعفر صادق  ــند. در فصلی از کتاب ب را تکميل کرده باش
ــابوری که  ــالم» به نقل از عطار نيش ــذار عرفان در اس ــه گ (ع) پاي
ــتی روايات و حکاياتش چون همين  کتاب تذکرة االوليايش در سس
ــت، چنين می نويسند: «چند تن از عارفان و  کتاب مورد بحث ماس
ــادق(ع) در محضر درس  ــالمی می گويند که جعفر ص مورخين اس
ــت.» و البته  پدرش محمد باقر (ع) عرفان هم تحصيل می کرده اس
ــرق اين ادعای عطار را که بايزيد  ــطور بعد نويسندگان مستش در س
ــاگرد امام صادق عليه السالم بوده است بدون ترديد رد  بسطامی ش

می کنند.
نويسندگان عضو مرکز مطالعات اسالمی استراسبوگ فرانسه در 
ــالم می نويسند:  ادامه خط عارف و صوفی جلوه دادن امام عليه الس
ــالم قيافه معنوی  ــان در دروس جعفر صادق عليه الس ــود عرف «وج
ــان می دهد که ذوق  ــا جالب توجه تر می کند و نش ــر م او را در نظ
ــت.» و البته در همين  ــته اس جعفر صادق تجلی های گوناگون داش
ــه مدرن و متجدد! امام عليه السالم زده  جا مجددا گريزی به انديش
ــند: «گر چه آثار عرفان در عارف بر اعمال وی پرتو می  و می نويس
ــرور می نمايد اما خود  ــوش خلق و مهربان و نوع پ ــدازد و او را خ ان
ــادی و تجربی رابطه  ــت و با علوم م ــلوک معنوی اس عرفان يک س
ــمند تجربی! بود و اولين  ندارد، در صورتی که جعفر صادق يک دانش
ــالم تئوری را با عمل توام کرد و يک نظريه  ــی است که در اس کس
فيزيکی و شيميايی را نمی پذيرفت مگر اينکه خود او از راه آزمايش 
به صحت آن نظريه پی برده باشد!...جعفر صادق که اولين دانشمند 
واقعی فيزيکی و شيميايی در دنيای اسالمی بوده، به قاعده نبايستی 
ــته باشد ولی طوری عالقه مند به عرفان بوده  عالقه به عرفان داش
ــری دانشمند معروف در کتاب مشهورش ربيع االبرار بعد  که زمخش
ــقدم  ــک تجليل فوق العاده از پايه علمی جعفر صادق، او را پيش از ي
عرفان می داند. ... در هر حال عده ای از مورخين و عرفای اسالمی 
ــالمی يا جزو  ــر صادق اولين عارف دنيای اس ــده دارند که جعف عقي

اولين عرفای جهان اسالمی بوده است. » 

كتـاب «مغـز متفكر جهان شـيعه» با طرح مسـائلى  زمينـه را براى بهره 
بردارى نهايى خود كه عبارت اسـت از القاى عدم تعارض دين و تشـيع 
با مدرنيته و بلكه ريشـه دار بودن آن در تعاليم پيشـوايان دينى فراهم مى 
كنـد و فصلـى را با اين عنـوان ارائه مى دهد كه «آيـا عصر تجدد را جعفر 
صـادق (ع) به وجود آورد؟» و چنين مى نويسـد: « ديديم كه جعفر صادق 
در محضر درس پدر در مورد حركت خورشـيد به دور زمين در همان حال 
كـه از دوازده برج عبور مى نمايد ايـراد گرفت و گفت كه اين نوع حركت 
بـا عقـل وفق نمى دهد و ما عن قريب خواهيم ديد كه جعفر صادق كه بعد 
از پدر داراى محضر درس مسـتقل شـد در مورد نجوم نظريه هايى ايراد 
كرد كه بايد گفت كه اگر او پيشواى تجدد در تمام علوم نباشد، در نجوم 
پيشـواى تجدد اسـت و منظورمان از تجدد، عصر جديد مى باشد كه مبدأ 

درخشندگى علم (در اروپا) است».
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ــت که اهل بيت  ــيع اس ــلمات تاريخ تش در اين زمينه نيز از مس
ــتيزی بی امان با عارفان صوفی مسلک داشتند .  ــالم س عليهم الس
ــه برخی او را اولين  ــن بصری را ک ــالم حس امير المؤمنين عليه الس

صوفی در بين مسلمين خوانده اند، سامری اين امت خواند. 
ــت ارتش امام،  ــگ جمل و فتح بصره به دس ــس از پايان جن پ
ــی كه امام در ميان هياهوی مردم و موج جمعيت وارد بصره  هنگام
ــت  ــد، در البالی مردم، جوانی را ديد كه قلم و لوحی در دس می ش
ــت می كند، حضرت با  ــی را كه امام می گويد يادداش دارد و چيزهاي
صدای بلند او را صدا زد كه: چه می كنی؟ حسن پاسخ داد: آثار شما 
را يادداشت می كنم، تا پس از شما برای مردم بازگو كنم. امام عليه 
السالم فرمود: اما ان لكل قوم سامريا و هذا سامری هذه االمة النه 
اليقول المساس ولكنه يقول القتال؛ مردم آگاه باشيد كه هر ملتی 
ــامری دارد و «حسن بصری» سامری اين امت است، و تنها  يك س
ــالم اين است كه اگر او  ــامری زمان موسی عليه الس تفاوتش با س
می گفت: «المساس؛ كسی با من تماس نگيرد.» ولی اين می گويد: 
ــت از آب درآمد و اين  ــالم درس «ال قتال». پيش بينی امام عليه الس
ــتگاه بنی اميه نمود كه به گفته برخی  صوفی، چنان خدمتی به دس
ــير حجاج نبود، حكومت  ــن بصری و شمش از محققين اگر زبان حس
ــن بصری می گفت:  ــد. حس ــی در گهواره، زنده به گور می ش مروان
ــزا نگوييد كه آنان اگر نيكی  ــر خدا فرمود: به زمامداران ناس «پيامب
ــت و بر شما الزم است سپاسگزاری كنيد  كنند، برای آنها پاداش اس
ــما الزم است  ــان را می بينند، و بر ش و اگر بد نمايند، كيفر كردارش
ــكيبا باشيد، كه آنها باليی هستند كه خداوند به وسيله آنها از هر  ش

كس كه بخواهد انتقام می گيرد.»
ــاهان بنی اميه واجب  ــو بود كه فتوا داد «اطاعت از پادش و هم
است هر چند ظلم كنند زيرا خداوند به وسيله آنان اصالحاتی می كند 

كه از جنايات آنان بيشتر است.»
ــتين  ــم کوفی از نخس ــالم در باره ابوهاش امام صادق عليه الس
ــم کوفی را نخستين  ــن بصری و برخی ابوهاش صوفيان (برخی حس
صوفی خوانده اند۴۷) فرمودند: انه فاسد العقيدة جدا و هو الذی ابتدع 
مذهبا يقال له التصوف و جعله مقرا لعقيدته الخبيثة؛ عقيده و مذهب 
ابو هاشم جدا فاسد است. او مذهبی را اختراع کرد که به آن تصوف 
گفته می شود و آن را قرار گاهی برای عقيده ناپاک خود ساخت۴۸ 

سفيان ثورى و امام صادق عليه السالم
ــهور ديگر سفيان ثوری با  ماجرای گفتگوی عارف و صوفی مش
ــالم نشانه ای ديگر بر صف بندی صوفيان در  امام صادق عليه الس
ــالم و بالعکس بوده است. روزی  برابر اهل بيت عصمت عليهم الس
سفيان  بر حضرت وارد شد و نزد او نشست و با کمال تعجب و خيره 
ــت نگريست.  ــپيد و زيبايی بر تن داش خيره به حضرت که لباس س
ــده که اين گونه به ما نگاه می کنی؟!  امام به او فرمود: ثوری! چه ش

شايد از آنچه می بينی شگفت زده شده ای؟
ــما  ــول خدا! اين لباس، برازنده ش ــفيان گفت: ای فرزند رس س

نيست! اين لباس پدران شما نيست!

ــود و به همان صورت  ــان، زمان نداری ب ــام فرمود: «آن زم ام
عمل می کردند، اما اينک همه چيز فراوان است.» سپس امام آستين 
ــت که  ــمينه ای اس خود را باال زد و «ثوری» ديد زير لباس امام، پش
ــتين کوتاه تری از لباس رو دارد. امام فرمود: «ای ثوری!  دامن و آس
ــپيد را برای شما (مردم)  ــمينه را برای خدا و آن لباس س ما اين پش
ــانده ايم و آنچه برای شماست  ــيده ايم. آنچه برای خداست پوش پوش

آشکار ساخته ايم.»۴۹
ــد: «ابن   فقيه و محقق ربانی مرحوم مقدس اردبيلی می نويس
حمزه و برخی ديگر از علمای شيعه از مرحوم شيخ مفيد نقل کرده اند 

که حضرت امام رضا (عليه السالم) درباره صوفيه چنين فرمودند:
«احدی به تصوف قائل نمی شود، مگر از روی مکر و خدعه يا 

ضاللت و گمراهی و يا جهل و حماقت»۵۰ 
روايت امام هادى عليه السالم در باره صوفيه

ــالم همچون نياكان بزرگوار خود  پيشوای دهم تشيع عليه الس
ــرده، آنان را از  ــزد ك ــلمانان گوش خطر اين گروه انحرافی را به مس
ارتباط و همنشينی با صوفيان برحذرداشت. حسين بن ابی الخطاب، 
ــالم در مسجد النبی بودم، گروهی  می گويد: با امام هادی عليه الس
از ياران آن حضرت از جمله ابو هاشم جعفری نيز به ما پيوستند. در 
ــده، در گوشه ای دايره  ــجد ش اين هنگام جمعی از صوفيه وارد مس
وار  نشستند و مشغول ذكر ال اله اال اهللا شدند. امام عليه السالم  رو 
ــود: به اين نيرنگ بازان توجه نكنيد زيرا آنان  به صحابه كرد و فرم
ــياطين و ويران كنندگان پايه های دين هستند. برای  همنشينان ش
تن پروری زهد نمايی می كنند و برای شكار كردن مردم ساده لوح 
شب زنده داری می نمايند. روزگاری را به گرسنگی سپری می كنند 
تا برای پاالن كردن، خری چند را رام  كنند. ال اله اال اهللا نمی گويند 
ــه  ــر برای فريب مردم، كم نمی خورند مگر برای پر كردن كاس مگ
ــوی خود. با مردم به امالء خود  های بزرگ و جذب دل ابلهان به س
ــخن می گويند و آنان را آرام آرام و پنهان در چاه  ــتی خدا س از دوس
ــان رقص وكف زدن  و ذكر هايشان  گمراهی می افكنند، وردهايش
ترنم و آواز خوانی است. جز سفيهان كسی  از آنان پيروی نمی كند 
و جز بی خردان و احمقان كسی به انان نمی گرود. هر كس به ديدار 
يكی از آنان، چه در زمان حيات او و چه پس از مرگش برود، چنان 
است كه به ديدار شيطان و بت پرستان رفته باشد. و هر كه به فردی 
ــفيان  ــت كه به يزيد و معاويه و ابو س از آنان كمك كند مثل آن اس
كمك كرده باشد. يكی از اصحاب پرسيد: هر چند معترف به حقوق 
شما باشد؟ امام عليه السالم  (كه انتظار چنين پرسشی را نداشت ) با 
ــم به وی نگريست و فرمود: از چنين پرسشی دست بردار ! زيرا  خش
ــی كه معترف به حقوق ما باشد، دچار نفرين ما نمی شود.  مگر  كس
ــت ترين طايفه های صوفيه هستند در حالی  نمی دانی كه آنان پس
ــان با راه ما مغايرت  كه تمامی صوفيان از مخالفان ما بوده و راهش
ــتند و همانها هستند كه   دارد. آنان جز يهود و نصارای اين امت نيس
ــعی در خاموش كردن نور الهی دارند و خداوند نورش را به اتمام  س

خواهد رسانيد هر چند كافران را ناپسند آيد.۵۱
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جمع بندى بحث
ــياری اين است  ــهورات غلط جای گرفته در اذهان بس ۱. از مش
که رساله ها و کتب علمی جابر بن حيان شاگرد برجسته امام صادق 
ــالم در شکل گيری علوم جديد غربی نقشی به سزا داشته  عليه الس
ــروعيت و بلکه دينی بودن علوم مدرن  و اين امر يکی از داليل مش

است.
ــز متفکر جهان  ــخيف «مغ ــرقان و از جمله کتاب س ۲. مستش

شيعه» در شکل گيری اين انگاره نقشی اساسی داشته اند.
ــخصيت های تاريخی  ــر بن حيان يکی از مبهم ترين ش ۳. جاب
اسالمی است و در باره کمتر شخصيتی اين مقدار اختالف و تناقض 
گويی و ترديد وجود دارد. هيچ وجهی از وجوه شخصيتی جابر ( اصل 
ــال وفات و  ــود او، نام او، تاريخ تولد، محل تولد، آثار، مذهب س وج

مدفن) مورد اتفاق مورخان نيست.
ــايد نتوان انکار  ۴. اصل وجود فردی به نام جابر بن حيان را ش
ــيع و شاگرد برجسته و شاخص امام صادق عليه  کرد اما حکم به تش
ــالم بودن او در حالی که هيچ کتاب معتبر رجالی شيعه نامی از  الس

وی نبرده است، بسيار مشکل است.
۵. حتی با فرض اثبات اين که امام صادق عليه السالم شاگردی 
به نام جابر بن حيان داشته اند و وی آثاری را در زمينه علوم طبيعی 
ــته است و  ــالم نوش ــيمی و طب تحت تعاليم امام عليه الس مانند ش
ــت،  ــته اس ــانس علمی مدخليت داش اين آثار به اروپا رفته و در رنس
ــد، چرا که علوم  نمی تواند اثبات گر مطلوبيت علوم مدرن غربی باش
ــنتی نبوده و بلکه ماهيت  مدرن ادامه منطقی و تکامل يافته علوم س

و کارکردی متغاير و متفاوت با آن علوم دارند.
ــناس  ــيعه» که اثر ۲۵ خاور ش ــاب «مغز متفکر جهان ش ۶. کت
ــت، در صدد اين بوده است که با طرح مطالبی  غربی  و اروپايی اس
اغلب غلط و غير مستند، تشيع را با مدرنيته و فلسفه و عرفان يونانی 
پيوند بزند و مقاومت شيعيان را در برابر اين سه جريان بيگانه و غير 

اسالمی تضعيف و بلکه محو نمايد.
والسالم

پى نوشت ها:
 ۱. زکی نجيب محمود، تحليلی از آرای جابر بن حيان، ترجمه حميد رضا شيخی، بنياد پژوهش 

های اسالمی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸، ص۱۵
۲. همان، ص ۱۶، به نقل از تاريخ الفکر العربی، اسماعيل مظهر

 ۳. فهرست ابن نديم، ص ۵۴۶ 
 ۴. تحليلی از آرای جابر بن حيان،  ص ۱۶

 ۵. همان، ص۱۷
 ۶.  فهرست ابن نديم، ص ۵۴۶

۷.  مقاله جابر بن حيان و خاور شناسان، فصلنامه مشکوة، شماره ۸۴ و ۸۵، عظيم زاده طهرانی، 
طاهره 

 ۸. تحليلی از آرای جابر بن حيان، ص ۱۸
 ۹. همان، ص ۲۷

 ۱۰. ابن نديم، الفهرست، ص ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸، دارالکتب العلميه، لبنان
۱۱. تحليلی از آرای جابر بن حيان، ص ۴۹، به نقل از کتاب التجميع جابر، ص ۳۶۸

 ۱۲. ابن نديم ، الفهرست، ص ۵۴۶
 ۱۳.  ابن نديم الفهرست ص ۵۴۶. 

 ۱۴. (محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار، بيروت، الوفاء، ۱۴۰۳ق 
/ ۱۹۸۳م، ج ۵۵، باب ۱۰، روايت ۸۲، ص ۳۰۴؛ علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس، 

فرج الهموم، النجف، منشورات المطبعة الحيدريه، ۱۳۶۸ق ص ۱۴۶.).
 ۱۵. ( ميرزا حسين نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت 

الحياء التراث، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۴۳۲ و ج ۱۶، ص ۴۵۵-۴۵۶). 
 ۱۶. آيت اهللا خويی، معجم الرجال الحديث، ج ۴، ص ۳۲۸

۱۷. دکتر رضا داوری، فلسفه  در بحران ، ص  ۱۱۰ 
۱۸. سير حكمت  در اروپا، ص  ۱۱۸
۱۹. تاريخ  فلسفه ، ص  ۱۶۷ و ۱۳۹ 

۲۰. تفكر فلسفی  غرب  از منظر استاد شهيد مرتضی  مطهری ، ص  ۱۳۴-۱۳۱ (با اندكی  تلخيص ) 
۲۱. جهان بينی  علمی ، به  نقل  از: كتاب  فلسفه ، دوره پيش دانشگاهی ، ص  ۶۴ (با اندكی  تلخيص ) 

۲۲. توسعه و مبانی تمدن غرب ، ص ۱۲۳۷
 ۲۳ . مقاله : آزادی قلم

۲۴. مقاله : تکنولوژی ارتباطات
۲۵. توسعه و مبانی تمدن غرب ، ص  ۱۷۸

 ۲۶. مقاله : تکنولوژی ارتباطات
۲۷.  توسعه و مبانی تمدن غرب ، ص ۱۶۰  

۲۸.  همان ، ص ۱۷۹
 ۲۹. همان ، ص ۱۶۹

ــی به هيچ وجه مخالف اخذ و بکار  ــرايط کنون ــد در اينجا نيز تاکيد نمايم که بنده در ش  ۳۰. باي
ــتم و بلکه به ادله گوناگون ورود در ميدان  ــری علوم و تکنولوژيهای مدرن به طور کلی نيس گي
علوم و تکنولوژی های جديد را برای کشور به طور فعال الزم و ضروری می دانم، همانگونه که 
ــئوالن عاليرتبه کشور است اما اين همه را از باب اضطرار می دانم  اکنون مورد اهتمام ويژه مس
ــتر می  و نه مطلوبيت اولی و ذاتی علوم و تکنولوژی های مدرن. عالقه مندان برای اطالع بيش

توانند به کتاب «اسالم و تجدد» به قلم اينجانب مراجعه کنند.
ــمه ای  از تاريخ  غرب زدگی  ما، ص  ۵۶ /  ــتر ر.ك  به : دکتر رضا داوری، ش ۳۱- برای  اطالع  بيش

يوسفعلی مير شکاک، توسعه  و اباحه ، ص  ۱۵-۳۱ 
 ۳۲. اولين چاپ اين کتاب در فروردين ۱۳۵۴ هجری شمسی به بازار آمد و بعد از انقالب بارها 
تجديد چاپ شد. چاپ نهم اين کتاب که نسخه ای از آن در دست نگارنده است، در سال ۱۳۶۱ 

در تيراژی ده هزاری از سوی انتشارات جاويدان منتشر شده است.
 ۳۳. مغز متفکر جهان شيعه، ص ۲۵ و ۲۶

 ۳۴. همان، ص ۳۲
 ۳۵. همان، ص ۳۵

 ۳۶. همان، صفحه ۵۳
 ۳۷. همان، ص ۵۴
 ۳۸. همان، ص ۱۰۳

 ۳۹. همان
 ۴۰. همان، ص ۱۰۴ و ۱۰۶

 ۴۱. همان، ص ۹۱
 ۴۲. همان، ص ۱۶۹

 ۴۳. شيخ طوسی، اختبار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۳۰
 ۴۴. همان

 ۴۵. رجال نجاشی، ص ۳۰۷
 ۴۶. ر. ک به مهدی نصيری، فلسفه از منظر قران و عترت، فصل جبهه تاريخی تشيع در برابر 

فلسفه، ص۳۸۲
ــارات مکتب  ــر تصوف در طول تاريخ، ص ۳۴، انتش ــيع در براب ــی، موضع تش   ۴۷ . داود الهام

اسالم
 ۴۸.  همان ص ۳۴ به نقل از شيخ حر عاملی، االثنی عشرية، ص ۳۳ ـ مقدس اردبيلی، حديقة 

الشيعة، ص ۵۶۴
 ۴۹. همان ص ۳۸ به نقل از اصول کافی، ج ۵ ص ۶۵

۵۰ . حديقة الشيعه تاليف مرحوم مقدس اردبيلی انتشارات علميه اسالميه ص ۶۰۵ 
 ۵۱. حديقة الشيعة ص۶۰۲و۶۰۳ ، روضات الجنات ج۳ص۱۳۴و۱۳۵، سفينة البحار ج۲ص۵۸
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نقـدكتـاب
 خداى نامتناهى فلسفه و عرفان در ترازوى برهان  

حسن ميالنى
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نگاهـى نقدگونه بر كتاب على بن موسـى الرضا عليه السـالم والفلسـفه االلهيه
حسن ميالنى

نقد كتاب
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اشاره
ــه مثابه  وجود  ــن تحليالت خود به خداوند ب ــن و عميق تري ــفه در آخري فلس
نامتناهی ای  رسيده است که جايی برای وجود غير باقی نگذاشته است و احديت 
ــاس موازين  ــود اما آيا بر اس ــز با نامتناهی بودن او توضيح داده می ش ــد ني خداون
ــا اتصاف خداوند به تناهی و عدم تناهی  ــت؟ آيا اساس برهانی و وحيانی چنين اس
ــت، بدان معناست که متناهی  ــت؟ آيا اگر بگوييم خداوند نامتناهی نيس صحيح اس
ــس رواياتی که خداوند را  ــت پ ــت؟ اگر اتصاف خداوند به عدم تناهی ناروا اس اس
نامحدود و نامتناهی اعالم می کنند، به چه معناست؟ مقاله زير که به خامه استاد 
حسن ميالنی در نقد کتاب « علی بن موسی الرضا عليه السالم و الفلسفة االلهية» 
اثر حضرت آيت اهللا جوادی آملی به رشته تحرير در آمده است، به سئواالت فوق 
ــت. اميدواريم اين مقاله آغاز گر مباحث موافق و مخالف پيرامون  ــخ داده اس پاس
ــمات از مقاالت انتقادی در رد ديدگاه موجود در اين مقاله  ــد. س اين موضوع باش

استقبال می کند.

ــناخت صحيح خداوند متعال، همان شناخت معنای واقعی توحيد او جل و عالست  ش
به گونه ای كه اگر معنای وحدت و يگانگی خداوند متعال به طور صحيح شناخته نگردد، 
ــازد. لذا ما در ابتدا به ياری خداوند متعال به  ــتی می  س اقرار به وجود او با هر گونه بت پرس
ــاس برهان و تعاليم مكتب  ــی مختلف وحدت و معنای حقيقی توحيد بر اس ــح معان توضي

وحی پرداخته، و سپس نادرستی انديشه های بشری در اين مورد را بيان می  داريم.
وحدت عددی، وحدت حقيقی، وحدت موهوم

ــد. آن دو  ــح و معقول و يک معنای موهوم می  باش ــای صحي ــدت" دارای دو معن "وح
معنای صحيح و معقول عبارتند از:

الف) ”وحدت اعتباری“ يا ”وحدت عددی“
ب) ”وحدت حقيقی“

و معنای موهوم آن عبارت است از موجود نامتناهی
و ما اينک به شرح و بسط هر سه معنا می  پردازيم.

۱) وحدت اعتباری
ــداری معين از يك حقيقت  ــت كه ما مق ــدت اعتباری" يا "وحدت عددی" آن اس "وح
ــت) "واحد"  دارای مقدار و اجزا را (كه در حقيقت ذات خود متكثّر و متجزّی و غيرواحد اس
ــمارش قرار دهيم، مانند اينكه هر كره ای را (كه در حقيقت  اعتبار كرده و آن را مبنای ش
ــره مريخ، كره  ــره زمين، كره ماه، ك ــت) واحد فرض كرده و ك ــزای متعدد اس دارای اج
ــرض (و اعتبار) كرده و مثال  ــماريم. يا مقداری از يك كره را واحد ف ــيد و... را بش خورش

بگوييم: قاره آسيا، قاره اروپا، قاره آفريقا، و ...
ــورها و همچنين  ــور فرض كرده و كش ــاحت يك قاره را كش يا مقدار معينی از مس
ــماريم، در موارد مذكور واحدی كه آن را  ــهرها و خيابان ها و كوچه ها را بش پس از آن ش
مبنای شمارش قرار داده ايم واحد حقيقی نبوده و در حقيقت دارای اجزای متعدد و متكثّر 

می  باشد، لذا آن را "واحد عددی" و "واحد اعتباری" می  ناميم.
۲) وحدت حقيقی

ــت كه  در مقابل معنای فوق، معنای ديگری برای "واحد" وجود دارد و آن واقعيتی اس
اصال جزء نداشته، و ذاتا قابل تعدد و تكثّر و قبول زياده و نقصان و تناهی و عدم تناهی و 
داشتن دوم و سوم نيست؛ چه اينكه بديهی است امكان تعدد و تكثّر و داشتن دوم و سوم، 
فرع بر امتدادی و متجزّی  بودن ذات است، و "واحد حقيقی" ـ كه البتّه مصداقی جز وجود 

حجت االسالم و والمسلمين حسن 
ــال ۱۳۳۸ در خانواده ای  ــی در س ميالن
مذهبی در شهرستان نيشابور متولد شد. 
قبل از انقالب در سال آخر دبيرستان به 
ــديد به علوم اهل البيت  خاطر عالقه ش
عليهم السالم وارد حوزه علميه قم شد. 
پس از طی دوره مقدمات، دوره سطح را 
از محضر آقايان آيات پايانی، اعتمادی، 
ــتهاردی،  اش افغانی،  ــدرس  م ــتوده،  س
مروج  ــی،  اصفهان ــی  کاف ــی زاده،  حجت
ــيخ و... استفاده نمود  الشريعه، سبط الش
ــارج از محضر آيات عظام  و در دوره  خ
ــيخ هاشم  ــانی، بهجت، ش وحيد خراس

آملی و اسماعيل زاده  بهره برد.
ــر دروس فقه و  ــالوه ب ــی ع ميالن
ــول و کالم، اهتمام جدی و دائمی به  اص
ــس و  تدرس و مباحثه کتب عقايد  تدري
و معارف و متون مکتب وحی، و مطالعه 
ــق در قرآن و روايات اهل البيت  و تحقي
ــراف مستقيم  ــالم تحت اش عليهم الس
حضرت آيت اهللا بهجت و برخی اساتيد 

ديگر داشته است.
 حجت االسالم و المسلمين ميالنی 
ــطح و خارج  ــه تدريس س ــم اکنون ب ه
عقايد و معارف و کالم و فلسفه و عرفان 
و مبانی سير و سلوک، و تدريس تفسير 
ــوم صدوق،  ــم و توحيد مرح قرآن کري
ــرق و اديان، و نقد  ــس مباحث ف و تدري
ــوزه علميه قم  ــيخيه، در ح تصوف و ش

اشتغال دارد. 
وی صاحب آثار متعدد چاپ شده ای 

است که از جمله آنها عبارت است از:
ــدت يا توحيد،  ــر از عرفان، وح فرات

سراب عرفان و چرا مرا آفريدند؟
ــده نيز  ــی دارای آثار چاپ نش ميالن

می باشد که از جمله آن است:
ــاهللا ال باالوهام  ــة اهللا تعالی ب معرف
ــارف االلهيه  ــول فقه المع (عربی)، اص
ــک؟! (در معرفی  (عربی)، کدامين تفکي
ــک)، اثبات توحيد و  ــد مکتب تفکي و نق
ــی)، فالسفه  بطالن وحدت وجود (فارس
ــی)، کفاية  و عرفا چه می گويند؟! (فارس
ــی نهاية الحکمة و  الحکمة در نقد مبان
بداية الحکمة (فارسی)، شناخت مولوی 

و شمس تبريزی (فارسی)
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قدوس خداوند نداردـ  به نفس ذات متعالی خود فراتر از داشتن شبيه 
و نظير و شريك و مثل و مانند و دوم و سوم می  باشد.

ــود كه وحدت و غير قابل   اين معنا ”واحد حقيقی“ ناميده می  ش
ــام بودن آن الزمه حقيقت وجود آن  تعدد بودن، و نيز غير قابل انقس

است و به اعتبار و فرض ما بستگی ندارد.
اميرالمؤمنين عليه السالم می  فرمايند:

 إن ما ال ثانی له ال يدخل فی باب االعداد.۱
 موجودی كه دوم ندارد، در باب اعداد داخل نمی  شود.

حضرت رضا عليه السالم در توصيف «وحدانيت» خداوند متعال 
می  فرمايند:

ــد الصمد الذی  ــميع البصير الواحد االح ــو اللطيف الخبير الس ه
ــم  ــياء، ومجس ــیء االش لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، منش
ــا يقولون لم يعرف الخالق من  ــام، ومصور الصور، لو كان كم االجس
ــیء فرق بين من  ــأ، لكنه المنش ــیء من المنش المخلوق، وال المنش

جسمه وصوره وأنشأه إذ كان ال يشبهه شیء وال يشبه هو شيئا.
قلت: أجل، جعلنی اّهللا  فداك، لكنك قلت: االحد الصمد، وقلت: 
اليشبه شئيا، واّهللا  واحد واالنسان واحد، أليس قد تشابهت الوحدانية؟ 
ــبيه فی المعانی، فأما  قال: يا فتح، أحلت، ثبتك اّهللا  تعالی، إنما التش
ــمی، وذلك الن  ــی داللة علی المس ــماء فهی واحدة وه ــی االس ف
االنسان وإن قيل: «واحد»، فإنما يخبر أنه جثة واحدة وليس بإثنين، 
ــت بواحدة الن أعضائه مختلفة، وألوانه مختلفة  فاالنسان نفسه ليس
كثيرة غير واحدة، وهو أجزاء مجزأة، ليست بسواء، دمه غير لحمه، و 
ــعره غير بشره، وسواده غير  لحمه غير دمه، وعصبه غير عروقه، وش
بياضه، وكذلك سائر جميع الخلق. فاالنسان واحد فی االسم ال واحد 
فی المعنی، واّهللا  جل جالله واحد ال واحد غيره، ال اختالف فيه، وال 
تفاوت وال زيادة وال نقصان، فأما االنسان المخلوق المصنوع المؤلف 

من أجزاء مختلفة وجواهر شتی غير أنه باالجتماع شیء واحد.۲
ــنوای بينای يكتای  ــناخت خبير ش ــت خداوند غيرقابل ش اوس
بی مانندی كه چيزی از او پديد نيامده، و خود نيز از چيزی پيدا نشده 
ــت. آفريننده اشيا و اجسام و  ــت، و او را هيچ شبيه و همانند نيس اس
صور، اگر چنان بود كه می  گويند خالق و آفريننده با مخلوق و آفريده 
ــده و خالق و صورت  ــت، و حال اينكه او آفرينن ــده تفاوتی نداش ش
ــاير اشيا تفاوت است چه اينكه هيچ چيز  ــت، و بين او و س دهنده اس

همانند او نيست و او نيز به هيچ چيزی شباهت ندارد.
ــما فرموديد: خداوند يكتای  گفتم: خداوند مرا فدايتان گرداند ش
ــبيه و نظير ندارد، و حال اينكه هم خداوند  ــت و هيچ ش بی مانند اس
ــت، آيا اين دو در وحدانيت شبيه  ــان واحد اس ــت و هم انس واحد اس

هم نيستند؟!
فرمودند: خداوند تو را ثابت قدم بدارد، همانا تشبيه تنها از جهت 
معانی است، اما از جهت اسما هر دو يكی هستند و داللت بر مسمی 
ــان واحد گفته می  شود، اما منظور اين است  می  كنند. اگر چه به انس
ــان هيكل واحدی است و دو تا نيست، حقيقت وجود انسان  كه انس
واحد نيست زيرا اعضای او مختلفند و او آميخته از رنگهای متفاوت 

ــت و رگ و پيوند و مو و  ــت و اجزای گوناگون دارد، خون و گوش اس
پوست و سپيد و سياهش غير همند. بقيه مخلوقات نيز چنينند، پس 
ــت و در حقيقت وجود و معنی واحد نيست.  ــان در اسم واحد اس انس
ــز او واحدی وجود ندارد،  ــت كه ج اما خداوند جل جالله واحدی اس
ــته، و ذات او دارای زيادت و نقصان  اجزای مختلف و گوناگون نداش
ــان مخلوق مصنوع، از اجزای مختلف و مواد گوناگون  ــت. انس نيس
تشكيل يافته است كه از اجتماع و به هم پيوستن آن ها چيز واحدی 

پديد آمده است.
ــوال قابليت  ــت اص ــه به طور مفصل بيان خواهيم داش چنان ک
ــوم و شريك  ــتن دوم و س وصف به «تناهی و عدم تناهی»، و داش
ــژه ذات دارای مقدار و  ــؤون وي ــبيه ـ مانند ملكه و عدم ـ از ش و ش
ــت به هر  ــت، توصيف خداوند متعال ـ كه واحد حقيقی اس اجزا اس
ــت، و از آنجا  ــت اس يك از دو طرف آن (متناهی و نامتناهی) نادرس
ــزء و كل در هر مقداری كه  ــددی و موجود دارای ج ــه حقيقت ع ك
ــته محدود و قابل زياده و نقصان است، موضوع  ــود پيوس محقّق ش
ــی» مطلقا محال بوده و اعتقاد به وجود آن امری موهوم و  «نامتناه

نادرست می  باشد.
ــنی می  بينيد كه بر اساس بيان آن  لذا در روايت مذکور به روش
ــد به معنای فراگيری  ــرت، تصور وحدت و يگانگی ذات خداون حض
ــان نظريه «وحدت  ــبت به همه چيز ـ كه هم ــمول ذات او نس و ش
وجود»می باشد، و اعتقاد اهل فلسفه و عرفان در مورد حقيقت وجود 
ــوده، و امام عليه  ــردود و باطل ب ــت، م ــدت خداوند متعال اس و وح
ــودن وجود او از  ــد متعال را به معنای فراتر ب ــالم وحدت خداون الس
ــتن جزء و كل و مقدار و عدد و تناهی و عدم تناهی و زيادت و  داش

نقصان بيان می  فرمايند.
رسول اکرم صلی  اهللا  عليه  و آله می  فرمايند:

ــان واحد ثنوی المعنی، جسم، و  اّهللا  واحد وأحدی المعنی واالنس
عرض، و بدن، و روح.۳

اصـوال قابليـت وصـف بـه «تناهـى و عدم 
تناهى»، و داشـتن دوم و سـوم و شـريك و 
شـبيه ـ مانند ملكه و عدم ـ از شـؤون ويژه 
ذات داراى مقـدار و اجـزا اسـت، توصيـف 
خداونـد متعـال ـ كه واحد حقيقى اسـت به 
هر يك از دو طـرف آن (متناهى و نامتناهى) 
نادرست اسـت، و از آنجا كه حقيقت عددى 
و موجـود داراى جزء و كل در هر مقدارى كه 
محّقق شـود پيوسـته محدود و قابل زياده و 
نقصـان اسـت، موضـوع «نامتناهـى» مطلقا 
محال بوده و اعتقاد به وجود آن امرى موهوم 

و نادرست مى  باشد.
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ــت، ولی انسان تنها  ــم و هم در معنا واحد اس خداوند هم در اس
ــم واحد است و در معنا دوگانگی دارد. جسم است و عرض، و  در اس

بدن است و روح.
زنديقی از امام صادق عليه السالم پرسيد:

... فكيف هو اّهللا  الواحد؟
... معنای «وحدت خداوند» چيست؟

امام عليه السالم فرمودند:
واحد فی ذاته فال واحد كواحد، الن ما سواه من الواحد متجزیء، 

وهو تبارك وتعالی واحد ال متجزیء وال يقع عليه العد.۴
ــه اينكه مانند واحدهای ديگر  ــت ن در ذات خود واحد و يكتا اس
ــد، زيرا هر واحدی غير از خداوند دارای اجزا است، ولی او واحد  باش

است، نه متجزّی است، و نه قابل شمارش.
امام رضا عليه السالم می  فرمايند:

ــره، ال اختالف فيه وال  ــو واحد ال واحد غي ــل جالله ه واّهللا  ج
تفاوت وال زيادة وال نقصان.۵

خداوند جلّ جالله واحد است و جز او واحدی وجود ندارد. اجزای 
مختلف و متفاوت ندارد و زياده و نقصان را در او راه نيست.

ــالم  ــا قام يوم الجمل إلی أمير المؤمنين عليه الس ... إن أعرابي
فقال: يا أميرالمؤمنين، أتقول: إن اّهللا  واحد؟ قال: فحمل الناس عليه 
ــم القلب؟  ــی، أما تری ما فيه أميرالمؤمنين من تقس ــوا: يا أعراب وقال
ــوه، فإن ما يريده االعرابی هو  ــالم: دع فقال أميرالمؤمنين عليه الس

الذی نريده من القوم، ثم قال:
ــام،  ــی «أن اّهللا  واحد» علی أربعة أقس ــا أعرابی، إن القول ف ي
ــان منها ال يجوزان علی اّهللا ، و وجهان يثبتان فيه، فأما اللذان  فوجه
ال يجوزان عليه فقول القائل: «واحد» يقصد به باب االعداد فهذا ما 
ــا ال ثانی له ال يدخل فی باب االعداد، أما تری أنه  ــوز، الن م ال يج
كفر من قال: إنه ثالث ثالثة، وقول القائل: هو واحد من الناس، يريد 
ــبيه وجل ربنا وتعالی  به النوع من الجنس فهذا ما ال يجوز، النه تش
ــول القائل: هو واحد  ــا الوجهان اللذان يثبتان فيه فق ــن ذلك. وأم ع
ليس له فی االشياء شبه، كذلك ربنا، وقول القائل: إنه أحدی المعنی 
يعنی به: أنه ال ينقسم فی وجود، وال عقل، وال وهم، كذلك ربنا.۶

ــراب از اميرالمؤمنين عليه  ــه جنگ جمل مردی از اع در هنگام
ــما خداوند را واحد می  دانيد؟ پس مردم از هر  ــالم پرسيد: آيا ش الس
طرف به او هجوم آوردند كه مگر پريشانی و مشغوليت اميرالمؤمنين 
عليه السالم را نمی  بينی؟ اميرالمؤمنين عليه السالم فرمودند: وايش 
ــه اينكه ما برای همان چيزی می  جنگيم كه اين عرب در  گذاريد چ
ــت وجوی آن است. سپس فرمودند: ای مرد عرب، سخن درباره  جس
ــت، دو وجه آن در مورد او جايز  ــم اس «وحدت خداوند» بر چهار قس
نيست، و دو وجه ديگر از آن ها برای او ثابت است. آن دو وجهی كه 
ــت، يكی اين است كه كسی بگويد: «خدا واحد  درباره او ممكن نيس
ــد. اين وجه جايز  ــت»، و مقصودش از آن، معنای باب اعداد باش اس
ــود،  ــت زيرا موجودی كه دوم ندارد در باب اعداد داخل نمی  ش نيس
ــومی سه تا» دانست كافر  مگر نمی  بينی آن كس كه خداوند را «س

شد. معنای دوم اين است كه كسی بگويد: «خداوند يكی از مردمان 
ــت»، و منظورش اين باشد كه او نوعی از يك جنس است. اين  اس
هم جايز نيست زيرا آن تشبيه است و پروردگار ما فراتر از آن است. 
ــی  ــخن كس ــت، يكی س اما آن دو وجهی كه برای خداوند ثابت اس
ــت، و در ميان همه اشيا هيچ چيزی  ــت كه بگويد: «او واحد اس اس
شبيه او نيست»، و پروردگار ما چنين می  باشد. ديگری سخن كسی 
است كه بگويد: «خداوند از جهت معنا واحد است»، به اين معنا كه 
ــت، و چنين  ــام نيس خداوند در وجود و در عقل و در وهم، قابل انقس

است پروردگار ما.

3) وحدت موهوم
ــی ء  ــت كه ش ــی می  گويند "واحد عددی" به معنای اين اس برخ
"محدود" باشد، و "واحد حقيقی و غير عددی" به معنای اين است كه 
ــی ء "نامحدود و نامتناهی" باشد، لذا وحدت خداوند را از اين جهت  ش
می  دانند كه می  گويند: نامتناهی بودن ذات خداوند جايی برای وجود 
ــته، و هستی بی كران او به جهت وسعت وجودی  غير او باقی نگذاش

و فراگيری مطلقش ذاتا قابل تعدد نيست.
ــت و عالوه بر اين که به  ــه نظر ما اين معنا امری موهوم اس ب
ــت، هيچ ربطی هم به وحدت خداوند  خودی خود موهوم و باطل اس
متعال ندارد. لذا برای تحقيق اين مطلب در ابتدا موهوم بودن اعتقاد 

به نامتناهی را بيان می  داريم.
ــفه و عرفان در مورد معنای وحدت واجب  ــير فلس ــاس تفس اس
ــفی، مبتنی بر اعتقاد به وجود نامتناهی است لذا شايسته  الوجود فلس
است که در اين جا اساس اين اعتقاد را تحليل و بررسی کنيم و بيان 

داريم که اعتقاد به وجود نامتناهی بر خالف برهان است . 
محال و موهوم بودن اعتقاد به نامتناهى

اساس نظريه وحدت وجود  اين توهم است که برخی "نامتناهی " 
ــته اند و خداوند  را موجودی حقيقی و عينی و موجود در خارج پنداش
ــف کرده اند؛ در حالی که اوال  ــبحان را با اين وصف موهوم توصي س

برخـى مى  گوينـد "واحد عددى" بـه معناى 
اين است كه شى ء "محدود" باشد، و "واحد 
حقيقـى و غيـر عددى" به معناى اين اسـت 
كه شـى ء "نامحدود و نامتناهى" باشـد، لذا 
وحـدت خداونـد را از ايـن جهـت مى  دانند 
كـه مى  گوينـد: نامتناهى بـودن ذات خداوند 
جايـى براى وجـود غير او باقى نگذاشـته، و 
هستى بى كران او به جهت وسعت وجودى و 

فراگيرى مطلقش ذاتا قابل تعدد نيست.
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"عدم تناهی"  از امور وهمی و ذهنی و غير واقعی است، و ثانيا وصف 
ــرض هم از ويژگی های  ــت و ع ــی و عدم تناهی از اعراض اس تناه
ــد، و خداوند تعالی نه جسم است و نه عرض و هرگز  ــم می   باش جس
ــام است متصف نمی  گردد. لذا  به نامتناهی بودن که از خواص اجس
ــته  ــم دانس ــی که خداوند را متناهی يا نامتناهی بداند، او را جس کس
ــد. خود فالسفه هم صريحًا  ــت، اگر چه خودش هم متوجه نباش اس
ــواص و ويژگی های کميت و  ــد که متناهی و نامتناهی از خ معترفن

جسمانيات است، چنان که می   نويسند:
ــاوية للكم هی الثالثة المذكورة أوال وخاصة  إنما الخواص المس

رابعة وهی قبول النهاية والالنهاية.
کميت و مقدار... خاصيت چهارمی دارد و آن اين است که قبول 

نهايت و عدم نهايت می   کند.۷
.النهاية والالنهاية من االعراض الذاتية التی تلحق الكم

ــتند که به کميت و  تناهی و عدم تناهی  از اعراض ذاتی ای هس
مقدار عارض می  شوند.۸

ــة النهاية  ــواص... الخامس ــص الكم بخ ــرض... ويخت ــم ع الك
والالنهاية.

ــت... و خواص و ويژگی هايی دارد که... پنجمين  کم عرض اس
آن  خواص، متناهی بودن و نامتناهی  بودن است.۹

ــبحان نه متناهی  ــاس است که می  گوييم خداوند س بر اين اس
ــت و نه کوچک. زيرا بزرگی و  ــت و نه نامتناهی ، و نه بزرگ اس اس
کوچکی و تناهی و عدم تناهی ، از اعراض و ويژگی های جسم است، 
و جز در مورد شیء امتدادی و دارای اجزا و ماهيت عددی و امتدادی 
قابل طرح نيست و معنايی ندارد. بلکه به اعتراف خود فالسفه، حتی 
ــورد کميت و مقدار و وجود امتدادی هم، وجود نامتناهی محال  در م

و باطل و بی اساس می    باشد.
ــان وحی تناهی و حد از  ــت كه گاهی در زب  اين تذکر الزم اس
خداوند تعالی سلب شده است اما هرگز نبايد از اين مطلب گمان كرد 
كه پس او «بی نهايت» می    باشد. زيرا سلب معانی ملكات از موضوع 
ــد، و  غير قابل اتصاف به آن ها از جهت عدم قابليت موضوع می    باش
ــود. بنابراين از جهت  ــز موجب اثبات طرف مقابل آن ها نمی  ش هرگ
ــت و قابليت  ــم و مقداری و امتدادی نيس اين که خداوند اصالً جس
ــتن را ندارد، می  شود  ــتن و نهايت نداش اتصاف به عرض نهايت داش
ــت، نه اين که نتيجه گرفته شود که پس او  گفت که او متناهی نيس
ــنگ با سواد نيست»  ــت؛ چنان که وقتی می   گوييم: «س نامتناهی  اس
ــت كه پس بی سواد است؛ بلكه معنايش اين است  معنايش اين نيس
ــدن را ندارد، و منظور بيان عدم  ــنگ اصالً قابليت با سواد ش كه س
ــت و در نتيجه اين جمله منفی،  قابليت موضوع برای اين صفت اس

موجب اثبات طرف مقابل آن برای موضوعش نيست.
ــت مطلقًا مصداق ندارد،  ــاره کرديم، بی نهاي مضافا چنان که اش
ــد ـ  ــه در ذات متعالی از مقدار و امتداد وجودی ـ چنان كه بيان ش ن
ــيای مقداری و امتدادی، چه اين که حقيقت قابل زياده و  و نه در اش
نقصان، پيوسته قابل زياده و نقصان است، و هرگز بی نهايت بالفعل 

ــد کما اين که مالصدرا هم اعتراف می  کند که بی نهايت  نخواهد ش
ــود و بالفعل چنان که  ــت نه موج ــته امری معدوم و بالقوه اس پيوس

می  گويد:

ــورة... و  ــد أن يكون مادة ال ص ــة ال ب ــوف بالالنهاي إن الموص
الالنهاية طبيعة عدمية.

ــد و محال است که فعليت و  نامتناهی  قطعًا بايد ماده و قوه باش
وجود داشته باشد... نامتناهی طبيعت عدمی می  باشد.۱۰

ــی که خدا را نامتناهی  می  داند، نه تنها او را جسم  بنابر اين کس
دانسته است بلکه او را جسمی دانسته که وجودش محال است!

ــا در مقدار و اجزا  ــن دليل كه موضوع بی نهايت، تنه و به همي
ــورد هم گفتيم  ــه البته در همين م ــتـ  ك ــداد قابل فرض اس و امت
ــر نمی  توان گفت كه  ــد ـ ديگ که مصداق آن ممتنع الوجود می   باش
ــت، اما نه نامتناهی مقداری، بلكه نامتناهی به  «خداوند نامتناهی  اس
حسب خودش! و به يک معنای ديگر!». بلکه کسی که چنين سخنی 
ــی است  را بگويد در واقع به معنای نامتناهی توجه ندارد و مانند کس
ــت و خنده و گريه هم دارد، اما نه به  ــم اس که بگويد: «خداوند جس
ــول و عرض و عمق و زمان و  ــور امتدادی و متجزّی و دارای ط ط
مکان، بلكه به حسب خودش!» در حالی كه جسم بودن چيزی نه در 
مقدار بلكه به حسب خودش، يعنی همان متجزّی بودن شیء اما نه 

در اجزا و ابعاض! كه تناقض اين كالم روشن و آشكار است.
ــت که آن چه برای خلق (موجود دارای  و به طور کلی بايد دانس
ــی علم و قدرت  ــت. حت ــد، ويژه خود آن هاس ــدار و اجزا) روا باش مق
ــا آن ها را کماالت  ــفه و عرف ــاير چيزهايی که فالس مخلوقات و س
ــمارند، حقايقی  ــا ذات احديت می  ش ــنخ ب وجودی می  دانند و هم س
حادث و دارای زمان و مکان و اجزای قابل زياده و نقصان می  باشند 
و هيچ گونه مناسبتی با ذات احديت ندارند و مانند ساير اشيا مخلوق 

اويند.
ــی و بزرگی، تناهی و عدم تناهی ، دخول  زمان و مكان ، كوچك
ــر، وجدان و  ــور، تعدد و تكثّ ــد و صدور ، تجلّی  و ظه ــروج، تولّ و خ
ــدت و ضعف، و قوه و فعل از  فقدان، جزء و كل، اطالق و تقييد، ش
خصوصيات (ملكات) و ويژگی های اشيای دارای مقدار و اجزا و عدد 

اساس تفسير فلسفه و عرفان در مورد معناى 
وحدت واجب الوجود فلسفى، مبتنى بر اعتقاد 
به وجود نامتناهى اسـت لذا شايسـته است 
كه در اين جا اسـاس اين اعتقاد را تحليل و 
بررسى كنيم و بيان داريم كه اعتقاد به وجود 

نامتناهى بر خالف برهان است . 
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و حادث و مخلوق می  باشد و ثبوتًا به غير شی ء امتدادی و عددی و 
مخلوق نسبت داده نمی  شوند.

ــد يعنی  ــدرت خداوند متعال ذات او می باش ــر ۱: علم و ق (تذک
ــی كه واجد و دارای  ــت، نه ذات ــد تعالی ذات علم و قدرت اس خداون

صفات مذكور باشد.
ــاوی با وجود  ــوفان می  پندارند كه «فعليت» مس تذکر ۲: فيلس
است. لذا گمان مى كنند كه نفی فعليت از چيزی، مستلزم نفی وجود 
آن مى باشد. اين انديشه باطل است؛ زيرا «فعليت» معنايی اضافی و 
ــد، و داللت بر نحوی از انحای وجود همان  در مقابل «قوه» مى باش
ــت. لذا خداوند  ــزی مى كند كه ذاتًا دارای قوه و امكان خاص اس چي
ــت. تمامی  ــی موضوعًا از قابليت اتّصاف به قوه و فعل خارج اس تعال
ــكاالتی كه درباره «نامتناهى» بيان داشتيم، به موضوع «فعليت  اش

تام» هم وارد است).
امام صادق عليه السالم می  فرمايند:

ــد، بر پروردگارت روا  ــت كه هر چه بر تو روا باش توحيد آن اس
ندانی.۱۱

ــد در خالق آن ها پيدا نمی  شود، و هر  هر چه در خلق موجود باش
چه در مورد مخلوق ممكن باشد درباره آفريدگارش ناممكن است... 
ــی [از صفات و ويژگی های خلق]  ــد چيزهاي چگونه بر او صادق باش
که خود او آن ها را در مورد خلقش مقرر داشته، و به او باز گردد آن  

چه او آن را احداث فرموده است؟!۱۲
براهين استحاله وجود نامتناهی

ــود و چه  حقيقت امتدادی و متجزی ـ چه كم متّصل فرض ش
ــديد  ه های متعدد وجودی، و چه مراتب ش ــه حصّ ــم منفصل، و چ ك
ــد  ــت كه نامتناهی و نامحدود باش و ضعيف يك حقيقت، محال اس

زيرا:
ــد باز هم قابل  ــته باش ــر عددی كه تحقق خارجی داش اول: ه
ــه همان عدد به اضافه يك، فراتر از مفروض  ــت و هميش زيادت اس
ــی آن تحقّق نخواهد  ــه نامتناه ــس هرگز مرتب ــد بود، پ اول خواه

يافت.
ــت و چنانچه تحقّق  دوم: عدد، حقيقتی قابل زياده و نقصان اس
ــد آن مرتبه قابل زياده  ــد الزم می  آي مرتبه نامتناهی آن ممكن باش
ــيده و محدود و متناهی  ــی الزم می  آيد عدد به آخر رس ــد، يعن نباش
ــتلزم خالف ذات، و خالف فرض، و خالف  ــد. و اين فرض مس باش

بديهی است.
سوم: از هر حقيقت عددی و شمارشی كه آن را نامتناهی فرض 
ــده با مفروض اولی  ــدار معينی می  كاهيم، اگر باقی مان كرده ايم، مق
ــاوی الزم می  آيد، و چنانچه  ــاوی باشد تساوی دو مقدار غيرمس مس
ــد، محدود و متناهی خواهد بود  باقی مانده از مفروض اولی كمتر باش
و مفروض اولی نيز كه مقدار محدود و معينی بر آن افزون دارد بايد 
ــد. "کشف المراد فی شرح تجريد االعتقاد" در  متناهی و محدود باش

اين مورد می فرمايد:
ــركات من االن إلی  ــو أن تؤخذ جملة الح ــث: التطبيق وه الثال

ــی االزل جملة أخری ثم تطبق  ــة ومن زمان الطوفان إل االزل جمل
ــتمرا إلی ما ال يتناهی كان الزائد  إحدی الجملتين باالخری فإن اس
ــی وتناهی الزائد  ــف وإن انقطع الناقص تناه ــل الناقص هذا خل مث
ــد علی المتناهی بمقدار متناه يكون  ــه إنما زاد بمقدار متناه والزائ الن

متناهيا...۱۳
و «الياقوت» در همين باره می نگارد:

ــل بفرض نقصان جملة فاما أن ال يؤثر او يؤثر  وبطالن التسلس
وکالهما محاالن.۱۴

ــد چيزی بعد از افراد نامتناهی موجود باشد  چهارم: اگر قرار باش
(مانند انسانی که پس از گذشتن بی نهايت پدر و مادر به وجود آيد) 
ــن صورت، وجود آن متوقف  ــت، زيرا در اي هرگز وجود نخواهد داش
است بر اين که بی نهايت افراد قبل از آن تمام شوند تا نوبت به وجود 
ــد در حالی که بی نهايت هرگز تمام نمی شود! «کشف  اين فرد برس

الفوائد» در اين باره می نويسد:
ان کل واحد من الحوادث علی تقدير کونه مسبوقا بما ال نهاية 
ــتحيل ان يوجد اال بعد انقضاء ما ال نهاية من الحوادث حتی  له يس
ــا ال نهاية له من الحوادث محال ولکن  ــل النوبة اليه وانقضاء م تتص

الحوادث موجودة فاذا کونها مسبوقة بما ال نهاية له باطل.۱۵

و «الياقوت» می نويسد:
ان ما اليتناهی ال ينقضی باالفراد.۱۶

پنجم (در مورد بطالن اعتقاد به قدم و نامتناهی بودن عالم که 
عقيده فالسفه است): حرکات بعضی از افالک از بعضی ديگر از آنها 
بيشتر است در حالی که اگر حرکات همه آنها نامتناهی باشد، چنين 
ــت، و اگر حرکات يکی کمتر و ديگری بيشتر باشد  تفاوتی محال اس

اسـاس نظريه وحدت وجود  اين توهم است 
كـه برخى "نامتناهى " را موجـودى حقيقى و 
عينى و موجود در خارج پنداشته اند و خداوند 
سـبحان را بـا اين وصـف موهـوم توصيف 
كرده انـد در حالـى كه اوال "عـدم تناهى"  از 
امور وهمى و ذهنى و غير واقعى است، و ثانيا 
وصف تناهى و عدم تناهى از اعراض اسـت 
و عرض هم از ويژگى هاى جسـم مى   باشـد، 
و خداوند تعالى نه جسـم اسـت و نه عرض 
و هرگـز بـه نامتناهـى بـودن كـه از خواص 
اجسـام اسـت متصف نمى  گردد. لذا كسـى 
كه خداونـد را متناهى يا نامتناهـى بداند، او 
را جسـم دانسته اسـت، اگر چه خودش هم 

متوجه نباشد. 
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عمر هر دو متناهی خواهد بود.
«الياقوت» در اين مورد می نويسد:

ــض وقبول التفاوت فی  ــرکات بعض االفالک اکثر من بع ان ح
مثل هذا محال.۱۷

ششم (نيز در مورد بطالن اعتقاد به قدم و نامتناهی بودن عالم 
ــت و خداوند به  ــت): عالم ممکن الوجود اس ــفه اس که عقيده فالس
ــت، زيرا اگر  ــت پس وجود آن حادث و متناهی اس آن وجود داده اس
ــود آن ازلی و نامتناهی می بود موجود کردن آن تحصيل حاصل  وج

و محال  بود.
«الياقوت» در اين مورد می نويسد:

ــوی  ــر وهو اعم من االولين ذلک ان يقال کل ما س ــق آخ طري
ــوی الواجب محدث  ــب ممکن وکل ممکن محدث فکل ما س الواج
ــما او جوهرا او عرضا او غير ذلک اما المقدمة االولی  سواء کان جس
ــاج فی وجوده الی  ــا المقدمة الثانية فالن الممکن يحت ــرة وام فظاه
ــن ان يوجد حال وجوده فان ايجاد الموجود  موجد والممکن ال يمک
وتحصيل الحاصل محال فيلزم منه ان يوجد حال ال وجود له فيکون 

وجوده مسبوقا بال وجوده وذلک حدوثه.۱۸
ــته باشد بايد مجموعه يکی های  هفتم: اگر نامتناهی وجود داش
ــته های ده تايی و صدتايی و هزارتايی آن بيشتر نباشد، در  آن، از دس
ــة البالغة للحجة  ــت. «الحج ــی که بطالن اين مطلب واضح اس حال

البالغة فی قمع المذاهب المختلفة الزائغه» در اين مورد می نويسد:
ــی ألوفها وهو  ــون آحادها ال يزيد عل ــو وجدت لزم أن يك ... ل

محال.
ــاس حكم بديهی عقل، حقيقت امتدادی و عددی و  بلکه بر اس
دارای جزء و كل، در هر مقداری كه موجود شود، باز هم قابل زياده 
ــد و محال است كه افرادی نامتناهی از آن حقيقت  و نقصان می  باش

محقّق شود.
امام صادق عليه السالم می  فرمايند:

ما احتمل الزيادة كان ناقصا، وما كان ناقصا لم يكن تاما.۱۹
ــت، و هر  ــد ناقص اس ــر چيزی كه قابل زيادت و فزونی باش ه

چيزی كه ناقص باشد كامل نيست .
و می  فرمايند:

أنت الّذی ال تحد فتكون محدودا.۲۰
تو آن هستی كه وصف نمی  شوی كه در نتيجه محدود باشی.

امام مجتبی عليه السالم می  فرمايند:
الّذی لم يكن له... اختالف صفة فيتناهی.۲۱

ــت، كه در  خداوندی كه... دارای صفات مختلف و گوناگون نيس
نتيجه متناهی گردد.

اميرالمؤمنين عليه السالم می  فرمايند:
كل مسمی بالوحدة غيره قليل.۲۲

هر واحد نامی جز او، كوچك و اندك است.
امام صادق عليه السالم می  فرمايند:
إن الكيفية جهة الصفة واالحاطة.۲۳

ــتن، نشانه موصوف شدن و به احاطه درآمدن  همانا كيفيت داش
است.

امام رضا عليه السالم می  فرمايند:
ــن قال: فی م؟ فقد ضمنه، ومن  ــن قال: متی؟ فقد وقته، وم وم
ــی م، فقد غياه، ومن غياه فقد  ــال: إلی م؟ فقد نهاه، ومن قال: حت ق
أه فقد وصفه، ومن وصفه فقد  أه، ومن جزّ ــزّ غاياه، ومن غاياه فقد ج

ألحد فيه.۲۴
ــد او را دارای وقت و زمان  ــود او پرس ــس از زمان وج ــر ك و ه
ــته، و هر كس از مكان او پرسد، ذات او را دربر گرفته دانسته،  دانس
ــد، او را دارای حدود و مقادير  ــس برای او حدود وجود جوي ــر ك و ه
ــته، و  ــته، و هر كس او را محدود انگارد، او را دارای اجزا دانس انگاش
ــته، و هر كس او  هر كس او را متجزّی داند، او را قابل وصف پنداش

را قابل وصف داند، ملحد شده است.
ــه با دهريان آمده  ــول اّهللا  صلی  اهللا  عليه  و  آل ــره رس و در مناظ

است:
أو لستم تشاهدون الليل والنهار وأحدهما بعد االخر؟ فقالوا: نعم، 
فقال: أفترونهما لم يزاال وال يزالون؟ فقالوا: نعم، قال صلی  اهللا  عليه 
ــار؟ فقالوا: ال، فقال: فإذن  ــه: أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنه  و  آل
ــبق أحدهما ويكون الثانی جاريا بعده.  ينقطع أحدهما عن االخر فيس
فقالوا: كذالك هو، فقال، صلی  اهللا  عليه  و آله: قد حكمتم بحدوث ما 

تقدم من ليل أو نهار ولم تشاهدوهما، فال تنكروا ّهللا  قدرته.۲۵
ــت؟  ــب و روز يكی پس از ديگری اس آيا نمی  بينيد كه وجود ش
ــتند؟ گفتند:  ــد: چرا. فرمودند: آيا می  پنداريد كه آن ها ازلی هس گفتن
ــند؟  ــب و روز هم زمان باش ــد: آيا جايز می  دانيد كه ش آری. فرمودن
ــود تا نوبت  ــه. فرمودند: پس بايد هر يك از آن ها تمام ش ــد: ن گفتن
ــد: اينك با اينكه  ــت. فرمودن ــد؟ گفتند: آری، چنين اس ديگری برس
شب و روزهای گذشته را نديده ايد، به حدوث آن ها اقرار كرديد، پس 

قدرت خداوند را انكار نكنيد.
و همان حضرت می  فرمايند:

أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أم غير متناه؟ فإن قلتم: 
غير متناه، فقد وصل إليكم آخر بال نهاية الوله، وإن قلتم: إنّه متناه، 

فقد كان وال شیء منهما.۲۶
ــما می  گوييد شبها و روزهای قبل از شما متناهی است يا  آيا ش
نامتناهی؟ اگر بگوييد نامتناهی است، پس آخر چيزی به شما رسيده 
است كه اول آن را نهايتی نيست!! و اگر بگوييد متناهی است، پس 

هيچ كدام از آن دو موجود نبوده اند.
ــه خود زمان و  ــمان بلک ــا تمامی موجودات زمين و آس ــه تنه ن
ــت چنان که امام صادق عليه السالم  مکان نيز حادث و مخلوق اس

می  فرمايند:
إن اّهللا  تبارك وتعالی ال يوصف بزمان وال مكان، وال حركة وال 
ــكون، بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون،  انتقال وال س

تعالی عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ۲۷
ــتن زمان و مكان و حركت  ــا خداوند قابل توصيف به داش همان
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ــت، او آفريننده زمان و مكان و حركت و سكون است، فراتر است از  ــكون نيس و انتقال و س
آن چه ستمگويان می  انديشند، فراتری بزرگی.

و می  فرمايند:
إنه أين االين وكيف الكيف.۲۸

همانا خداوند تعالی «مكان» و «كيفيت» را ايجاد فرموده است.
ــت كه در طول تاريخ اعتقادی شيعی، اعتقاد به محال بودن وجود نامتناهی از  بايد دانس
امور مسلّم و بديهی بوده است، و اعتقاد به آن، توسط فلسفه يونان و عرفای اهل سنّت در 

بين برخی از ايشان رخنه كرده است. ابو الصالح حلبی می  فرمايد:
 فيلزم ما قلناه من وجود ما ال نهاية له، مع استحالته بدليل وجوب حصر ما وجد.۲۹

و می  فرمايد:
فيؤدی إلی وجود ما ال نهاية له.۳۰

و می  فرمايد:
وذلك يؤدی إلی إيجاد ما ال يتناهی من المشتهيات.۳۱

و می  فرمايد:
والنه يوجب عليهم تقدم تكليف علی تكليف إلی ما ال نهاية له.... وذلك محال.۳۲ 

و می  فرمايد: 
إن ذلك يقتضی تقدم تكليف قبل تكليف إلی ما ال يتناهی، وذلك محال.۳۳

شيخ طوسی قدس سره می  فرمايد:
ــود ما ال نهاية له محال.۳۴ و می  فرمايد: النه لو وجب ذلك ألدی إلی وجوب ما  إن وج

ال يتناهی، وذلك محال.۳۵
شرح تجريد می  نويسد:

إن وجود ما ال يتناهی محال علی ما يأتی.۳۶ 
و می  نويسد:

 قال: وأما تناهی جزئياتها فالن وجود ما ال يتناهی محال للتطبيق.۳۷ 
و می  نويسد: 

ــن امتناع وجود ما ال يتناهی  ــی ما ال يتناهی وهو محال. أما أوال فلما بينا م ــذا إل وهك
ــا، وأما ثانيا فالن تلك االضافات موجودة دفعة ومترتبة فی الوجود باعتبار تقدم بعض  مطلق
ــزم اجتماع أعداد ال تتناهی دفعة مترتبة وهو محال اتفاقا، وأما  ــاف إليه علی بعض فيل المض
ثالثا فالن وجود االضافات يستلزم وجود المضاف إليه فيلزم وجود ما ال يتناهی من االعداد 

دفعة من ترتبها، وكل ذلك مما برهن علی استحالته.۳۸
 شرح إحقاق الحق می  نويسد:

ــرط الترتب ” الخ ”  ــل المحال لفقدان ش ــن أنه ال يلزم التسلس ــا ذكره آخرا م ــا م  وأم
ــل عند المتكلمين، فإن وجود ما ال يتناهی فی  ــرائط استحالة التسلس فدليل علی جهله بش
الخارج محال عندهم مطلقا سواء كان هناك ترتب أو ال، كما صرحوا به وعرفه من له أدنی 

تحصيل۳۹
ر نكاتی پيرامون موهوم  بودن وجود نامتناهی الزم است: تذكّ

ــته  ــوند پيوس ــت، و افراد آن هر چه زياد ش ۱) مجموعه ای را كه دائما قابل زيادت اس
محدود و متناهی خواهند بود ـ مانند عمر جاويدان اهل بهشت ـ، "نامتناهی اليقفی" (= غير 

ايستا)، می  نامند، (گر چه صحيح اين است كه آن را "متناهی اليقفی" بناميم).
ــت“، منظور از آن همان ”نامتناهی  ــود: ”عدد نامتناهی اس ۲) هنگامی كه گفته می  ش
اليقفی“ است. و معنای آن اين است كه: هر عدد يا معدودی كه در نظر گرفته شود، دائما 
ــی و غيرقابل زيادت نخواهد بود. در  ــت، و هرگز واقعيتی نامتناه قابل زيادت و افزايش اس

”شرح تجريد“ در اين باره آمده است:

  نتيجـه ايـن سـخن كـه گفتـه 
شـود: «چون وجـود غيرمتناهى كل 
وجـود را فـرا گرفتـه اسـت، جايى 
براى غير باقى نمى  گذارد»؛ «وحدت 
وجود» اسـت نه «وحـدت آفريدگار 
عالميـان»؛ و فرق «وحـدت وجود» 
با «وحـدت خداوند» اين اسـت كه 
مدعى وحـدت وجود مى  گويد: «غير 
از ذات واجب الوجود هيچ چيز در كار 
نيست، نه خلقى است و نه مخلوقى، 
و نه عابدى اسـت و نه عبادتى، و نه 
آفريده اى است و نه موجودى، بلكه 
حقيقت عالم هسـتى منحصر است 
در وجـود يـك شـخص نامتناهـى 
(خداونـد) كه هر لحظـه به صورتى 
جلوه مى  كند»؛ ولى معتقد به وحدت 
خالق متعـال مى  گويد: «عالم حقيقتا 
موجود اسـت، و جهان هستى واقعا 
مخلوق و آفريده خداوند مى  باشـد، 
نه جزء خالق اسـت و نه كّل او، و نه 

صورت اوست و نه جلوه او».
 اعتقـاد بـه نامتناهى بـودن ذات 
خداوند و فراگيرى ذات و هسـتى او 
نسبت به تمامى اشيا، اساس معارف 
اهل فلسـفه و عرفان است و ربطى 
بـه معارف عترت طاهرة صلوات اّهللا  
عليهم ندارد، بلكه از ديدگاه «برهان 
و عتـرت» عليهم السـالم اعتقاد به 
وجود «نامتناهى» و «بى نهايت بودن 
ذات خداوند متعـال» كامال مردود و 

غيرمعقول است.
   درسـت اسـت كـه هـر چيزى 
محدود باشـد مخلوق اسـت، اما از 
ايـن مطلب نمى  تـوان نتيجه گرفت 
كه ذات خالـق نامحدود و بى نهايت 
اسـت، بلكـه صحيح اين اسـت كه 
گفته شـود: «محدوديـت» و «عدم 
محدوديت» از خواص و شؤون ذات 
امتـدادى و مخلـوق اسـت، و ذات 
خداوند، فراتـر از اتّصاف به صفات 
مخلوقات و اشـياى امتدادى است، 
او نه محدود اسـت و نـه نامحدود، 
بلكه او خالق و آفريننده همه اشيا، و 

مباين و مخالف با همه آن هاست.
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ــا كان التزايد غير متناه بل كل مرتبة يفرضها العقل يمكنه   ولم
ــر مخالف لما تقدم به بالنوع  ــد عليها واحدا فيحصل عدد آخ أن يزي

كانت أنواع العدد غير متناهية.۴۰
ــی نامتناهی را موجودی حقيقی بداند و در عين  ۳) چنانچه كس
ــی جزء ندارد و قابل فرض زياده  ــال بگويد:  «اين موجود نامتناه ح
ــت و توجه ندارد  ــت»، معنای نامتناهی را نفهميده اس و نقصان نيس
ــت، و قابليت زياده و  ــوع «تناهی و عدم تناهی» مقدار اس كه موض
ــی ء دارای اجزا می  باشد. اين سخن  نقصان، خاصيت ذاتی مقدار و ش
درست مانند اين است كه كسی معنای جسم را نفهميده، و نداند كه 
موضوع تصور جسميت، طول و عرض و عمق است، سپس مثال در 
ــت كه نه طول دارد، و نه  ــمی اس مورد خداوند بگويد: «خداوند جس

عرض، و نه ارتفاع، و نه زمان، و نه مكان، و نه...».
۴) اعتقاد به وجود ”نامتناهی غير امتدادی“، و موجود ”نامتناهی 
ــت. زيرا چنانكه گفتيم اوال  بدون جزء“، به خودی خود متناقض اس
ــؤون ذات دارای مقدار و اجزا  اتّصاف به ”تناهی و عدم تناهی“ از ش
ــفه و عرفان  ــت؛ ثانيا نتايجی كه اهل فلس و قابل زياده و نقصان اس
از نامتناهی بودن ذات خداوند می  گيرند (مانند وحدت وجود، و خارج 
 نبودن اشيا از ذات خداوند) به هيچ عنوان با اين معنا (يعنی نامتناهی 

بدون جزء و مقدار) موافقت ندارد.
ــی  كس ــه  چنانچ  (۵
حقيقتی را پيش از كم شدن، 
ــدن مساوی  و بعد از كم ش
بداند، معلوم می  شود كه به 
ــدن و  معنای حقيقی كم ش
زياد شدن و قابليت زياده و 

نقصان توجه ندارد.
ــفه وجود  ۶) اهل فلس
ــی  صورت در  را  ــی  نامتناه
ــراد آن هم زمان و  ــه اف ك
مترتّب بر هم نباشند محال 
ــاد،  اعتق ــن  اي ــد.  نمی  دانن
ــع  ــالف واق ــت و خ نادرس
ــا توجه به  ــد زيرا ب می  باش
ــتيم  داش بيان  که  براهينی 
ــه فرض  ــت ك ــن اس روش
طور  ــه  ب بی نهايت  ــود  وج

مطلق ثبوتا ممتنع است. 
۷) گاهی گفته می  شود: 
∞ = ∞ + ∞ و ∞ = ∞ 
- ∞ و ∞ = ∞ × ∞ و ۰ 
= ∞ : ۱ و... بايد دانست كه 
اين گونه عبارات هيچ ربطی 
به اثبات وجود "نامتناهی" و 

"بی نهايت" ندارد، و منظور از آوردن آن ها محاسبات خاصی است كه 
در واقع به "نامتناهی اليقفی" برمی گردد. "دايرة المعارف فارسی" در 

مورد "بی نهايت" در اصطالح رياضيات می  نويسد:
ــددی بزرگتر از هر عدد ديگر، يا (به جای «بی نهايت دور»).   ع
موضعی كه نسبت به دستگاه مقايسه در وراء هر حدی واقع است... 
ــود) كه  ــا ∞+، كه به اضافه بی نهايت خوانده می  ش ــت ∞ (ي عالم
ــد، و بزرگ تر از هر  ــه مجموعه اعداد حقيقی ملحق می  كنن آن را ب
عدد حقيقی می  شمارند... عالمت ∞- (بخوانيد منهای بی نهايت) را 
ــه ملحق می  كنند، و آن را كوچكتر از هر عدد  ــز به همان مجموع ني
ــوب می  دارند. وارد كردن اين  ــی (اعم از مثبت يا منفی) محس حقيق
ــت. هيچ يك از  ــهيل بيان احكام اس عالمات به منظور تعميم و تس
عالمات ∞+ و ∞ (به اضافه بی نهايت، و منهای بی نهايت) در واقع 
ــتند. ولی گاهی از طريق اهمال، آن ها را در شمار اعداد به  عدد نيس
حساب می  آورند. و می  نويسد: بی نهايت كوچك رياضی اساسا متغير 
ــد بی نهايت كوچك  ــت، يك مقدار ثابت هر قدر هم كوچك باش اس

رياضی نيست. )
۸) خداوند متعال ذات علم و قدرت است، و دارای علم و قدرت 
ــد. لذا  عددی و مقداری قابل اتّصاف به تناهی و عدم تناهی نمی  باش
ــه ای از معلومات عددی  ــد را به نحو مجموع ــی علم خداون اگر كس
ــوع آن صرفا مقدار و عدد بوده، و تقابل آن با  ــت،ـ  كه موض بی نهاي
«متناهی» منحصر به حيثيت زياده و نقصان است ـ بداند، خداوند را 
دارای صفات مقداری و عددی و مخلوق دانسته است. شيخ طوسی 

«قدس سره» می  فرمايد:
 وقول من قال: إن فيها معان ال نهاية له شيئا قبل شیء ال إلی 

أول، باطل الن وجود ما ال نهاية له محال.۴۱
ــی که بگويد در خدا معانی بی نهايتی وجود دارد که  اعتقاد کس
ــت و ابتدايی ندارد، باطل می باشد  هر کدام از آنها قبل از ديگری اس

زيرا وجود نامتناهی محال است.
ابن ميثم بحرانی قدس سره نيز علم خداوند را عددی ندانسته، 

می  فرمايد:
ومنهم من أنكر كونه عالما بما ال نهاية له. وحجتهم... أنه يلزم 
أن يكون فی ذاته علوم موجودة غير متناهية. هذا محال. والجواب... 
نمنع المالزمة... سنبين أن علمه تعالی ذاته، فال تعدد فيه إذن، وإنما 
ــی كل معلوم،... فال يلزم  ــب أذهاننا له إل يقع التعدد والتغاير فی نس

إذن تعدد علوم موجودة لذاته.۴۲
برخی عالم بودن خداوند به چيزهای بی نهايت را انکار کرده اند 
و دليلشان اين است که... می گويند الزمه علم خدا به بی نهايت اين 
است که علوم بی نهايتی در ذات خدا موجود باشد و اين محال است، 
ــت که ما اين مالزمه را قبول نداريم و بيان خواهيم  ــخ اين اس پاس
ــت، و هيچ تعددی در کار نيست، تعدد  کرد که علم خداوند ذات اوس
و تغاير تنها و تنها در تصورات و نسبت های اذهان ما با هر معلومی 
ــن الزم نمی آيد که علم های  ــود نه در ذات خدا... بنابر اي پيدا می ش

متعددی در ذات خدا وجود داشته باشد.

 اگر ممكن باشـد چيزى 
كـه وجـود آن «بى نهايت» 
فـرض شـده اسـت واجب 
داراى  باشـد،  الوجـود 
بى نهايـت اجـزاى مقدارى 
خواهـد بود كه هيـچ دليلى 
براى ممكن الوجود دانستن 
نمى  مانـد  باقـى  اجـزا  آن 
و نـام هـر يـك از آن ها را 
خدا مى  توان گذاشـت، و با 
فـرض بى نهايـت خدايان، 
چگونه مجال براى وجود دو 
خدا وجود نخواهد داشت؟!

 بديهـى اسـت اعتقـاد 
بـه وجـود «بى نهايـت غير 
متجـّزى»،  غير  و  مقـدارى 
متناقض  خـود  خـودى  بـه 
است تا چه رسـد به اينكه 
اشـياى  تمامى  شـود  گفته 
داراى جزء و كل در آن ذات 
و  دارند  حضـور  بى نهايـت 
هيـچ چيزى خـارج از ذات 

آن وجود ندارد!

118

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



بنابر آن چه گذشت معلوم می شود که تمامی ما سوی اهللا تعالی، 
متجزی و عددی و ممكن الوجود و حادث حقيقی ( = دارای ابتدای 
وجود) می باشد. و موجود دارای اجزا و عدد از هر جهت محدود بوده، 
و از حيث زمان و مكان لزوما متناهی است. عالوه بر اينكه حقيقت 
ــت كه ديگری آن را  مقداری و قابل وجود و عدم، نيازمند به اين اس
ايجاد كند، و هرگز نمى توان موجودی را كه ازلی بوده و عدم نداشته 

باشد ايجاد كرد، و گرنه تحصيل حاصل الزم مى آيد.
امام رضا عليه السالم مى فرمايند:

إن ما لم يزل ال يكون مفعوال... إن الفعل كلّه محدث.۴۳
ــد مفعول و مخلوق نخواهد بود... همانا هر فعلی  آنچه ازلی باش

حادث و مخلوق است .
امام صادق عليه السالم مى فرمايند:

ــیء فی بقائه لم يجز أن يكون خالقا له، النّه  أنّه لو كان معه ش
لم يزل معه فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معه؟۴۴

اگر چيزی در بقا با خداوند مى بود، ديگر ممكن نبود كه خداوند 
ــته با  ــه اينكه در اين صورت آن چيز پيوس ــد، چ خالق آن چيز باش
ــت، پس چگونه ممكن است خداوند آفريننده چيزی  خداوند بوده اس

باشد كه ازال با او موجود بوده است؟!
اميرالمؤمنين عليه السالم مى فرمايند:

ــون. ال بصورت يقرع وال نداء  ــول لما أراد كونه: «كن» فيك يق
ــمع، وإنّما كالمه سبحانه فعل منه أنشأه ومثّله، لم يكن من قبل  يس

ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا.۴۵
ــد. نه  آنچه را اراده فرمايد، تنها مى گويد: «باش»، پس مى باش
ــنيده شود، و نه به ندايی كه به گوش رسد.  ــيله صدايی كه ش به وس
ــت كه پيش از آن موجود نبوده  ــبحانه، فعل اوس و همانا كالم او س
ــد، و اگر قديم بود،  ــا مى فرمايد و ايجاد مى كن ــت و او آن را انش اس

معبود دومی بود.
امام باقر عليه السالم مى فرمايند:

ــياء ال من  إن اّهللا  تبارك وتعالی لم يزل عالما قديما، خلق االش
ــیء ومن زعم أن اّهللا  تعالی خلق االشياء من شیء فقد كفر، النّه  ش
ــیء الّذی خلق منه االشياء قديما معه فی أزليته و  لو كان ذلك الش

هويته كان ذلك أزليا، بل خلق اّهللا  االشياء كلّها ال من شیء.۴۶
ــته عالم و قديم بوده است. اشيا را از چيزی  همانا خداوند پيوس
ــد كه خداوند اشيا را از چيزی  ــت و هر كس معتقد باش نيافريده اس
ــت. زيرا اگر آن چيزی كه اشيا  ــت، تحقيقا كافر شده اس آفريده اس
ــده اند قديم بوده، در ازليت و هويت با خداوند وجود  از آن آفريده ش
ــت، پس آن چيز ازلی خواهد بود. خداوند تعالی اشيا را از  ــته اس داش

چيزی نيافريده است.
امام صادق عليه السالم مى فرمايند:

... فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن 
صنعتها.۴۷

ــت ايجاد كرده  ــن آن را در حالی كه موجود بوده اس ــر م ... اگ
ــم، هيچ نيازی به ايجاد كردن آن نداشته ام، چرا كه آن خودش  باش

موجود بوده است.
و مى فرمايند:

إيجاد الموجود محال.۴۸
ايجاد كردن چيزی كه خودش موجود باشد محال است.

خواجه نصير الدين طوسی «قدس سره» در «تجريد االعتقاد» 
مى فرمايد:

وال قديم سوی اّهللا  تعالى.
هيچ موجود ازلى ای جز خداوند تعالی وجود ندارد.

و عالمه حلّی «قدس سره» در شرح آن مى نويسد:
ذلك  ــی  ف خالف  ــد  ق
جماعة كثيرة، أما الفالسفة 
ــدم  بق ــم  لقوله ــر،  فظاه
العالم... وكل هذه المذاهب 
ــوی  ــة، الن كل ما س باطل
ــن  ــن، وكل ممك اّهللا  ممك

حادث.۴۹
ــی با اين  ــروه فراوان گ
ــت كرده اند، و  ــر مخالف ام
مخالفت كردن اهل فلسفه 
ــن و آشكار است،  هم روش
دارند  ــاد  اعتق ــان  ايش زيرا 
ــز ازلی و قديم  كه همه چي
مذاهب  اين  همه  ــت...  اس
ــرا تمامی  ــت، زي باطل اس
ماسوای خداوند ممكنند، و 
هر ممكنی حادث مى باشد.

زمان  نفس  حتی  بلکه 
ــكان، متجزّی و حادث  و م
ــند. چرا که  حقيقی مى باش
ــم، (چه  ــان و مكان ه زم
ــل  اصي ــودی  وج دارای 
فرض شوند و چه انتزاعى) 
ــداری و عددی و دارای  مق
ــال  ــند و مح ــزا مى باش اج
است كه وجودی نامتناهی 

و ازلی داشته باشند.
البته همانطور كه ديدن 
ــخص  ــرای ش ــد» ب «واح

ــه بعدى» برای تخته  سياه، و «زندگی  دوبين، و دريافت «موجود س
در خارج آب» برای ماهى، و «ديدن رنگ سفيد» برای شخصی كه 
ــت، و «دريافت صداها ورنگ های دارای  ــه عينك او قرمز اس شيش
طول موج ماورا و مادون طول موجی كه گوش و چشم بشر قادر به 
ــت» برای افراد انسان محال است، تصديق به حدوث  ادراك آن اس

   مالك عدم نياز خداوند 
نامتناهى بودن  آفريننـده،  به 
مـالك  بلكـه  نيسـت،  او 
خالقيـت آفريـدگار متعال و 
عـدم نيازمنـدى او به خالق 
و آفريننـده، همـان فراترى 
وجـود او از قابليـت اتّصاف 
بـه تناهـى و عدم تناهى، به 
جهت نداشـتن جزء و كّل و 
مقدار و عـدد، و تباين ذاتى 
او با مخلوقات امتدادى قابل 

وجود و عدم است.
  ذات قديم محال اسـت 
كه «مبدء» حادث واقع شود، 
بلكه «خالـق» و آفريننده آن 
اسـت. بديهـى اسـت مبدأ 
بـودن وجود خداونـد متعال 
نسـبت به مخلوقات چنانكه 
قواعد فلسفى- مانند قاعده 
«الواحـد» و قاعـده «وجوب 
سنخيت بين علّت و معلول» 
و غير آن به صراحت گوياى 
جـز  تصويـرى  اسـت،  آن 
معنـاى «تولّد» و «ترّشـح» 
وجـود خلـق از وجـود خالق 

متعال ندارد.
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ــد و تصور عدم زمان  ــان و مكان هم، صرفا امری عقلی مى باش زم
ــرای مخلوقی كه به هر چيزی از دريچه زمان و مكان و  و مكان، ب
ــت معنای عدم زمان و مكان،  ــت، و حقيق مقدار مى نگرد، محال اس
ــس و تصديق عقل قرار مى گيرد  ــا به اين صورت مورد توجه نف تنه

كه نقيض معنای زمان و مكان مى باشد.
ــوق برای افراد  ــه دريافت موضوع مثال های ف ــان طور ك و هم
ــده محال است، التفات آن ها نيز به اين مثال ها به خودی خود  يادش
غيرممكن است، و بايد در اين مورد توسط افرادی هدايت شوند كه 
ادراكات ايشان فراتر از ادراكات خود اين اشخاص باشد؛ لذا در جای 
خود بيان شده است كه قبل از مرحله اقرار و تصديق عقل به وجود 
ــه موضوع خدای واقعی  ــال، التفات و توجه مخلوقات ب خداوند متع
ــتن از اين مرحله  ــط خود او صورت مى گيرد، و بدون گذش تنها توس
تعريف، اثبات مثبتين و انكار منكرين وجود خداوند، به خدای واقعی 
تعلّق نخواهد گرفت. البتّه دراين صورت، مسأله اثبات وجود خداوند، 
ــد، زيرا التفات به موضوع از هر  ــده و دور نيز الزم نمى آي تعبدی نش
راهی كه باشد، اثباتا ونفيا ربطی به دوری و عقلی يا غير عقلی بودن 

اثبات يا انكار آن موضوع ندارد.
وروی أنه سئل عليه السالم: أين كان ربنا قبل أن يخلق سماء 
ــؤال عن مكان، وكان اّهللا  وال  ــالم: «أين» س وأرضا؟ فقال عليه الس

مكان.۵۰
ــرت [اميرالمؤمنين       ] عليه  ــت كه از آن حض ــده اس و روايت ش
ــمان و زمين را  ــد: پروردگار ما پيش از آنكه آس ــؤال ش ــالم س الس
ــت و حال  ــش از مكان اس بيافريند كجا بود؟ فرمودند: «كجا» پرس

اينكه خداوند بود و مكان نبود.
ــالم: أكان اّهللا  وال  ــر عليه الس ــال قلت البی جعف ــن زرارة ق ع
ــیء؟ قال: نعم، كان وال شیء. قلت: فأين كان يكون؟ قال وكان  ش

ــا وقال: أحلت يا زرارة، وسألت عن المكان إذ  ــتوی جالس متكئا فاس
ال مكان.۵۱

ــالم عرض كردم: آيا خداوند  زراره گويد به امام صادق عليه الس
ــم: پس در چه  ــود؟ فرمودند: آرى، گفت ــود و هيچ چيز ديگری نب ب
ــت  ــی بود؟ در اين هنگام آن حضرت كه تكيه داده بودند راس مكان
ــخنی محال گفتى، زيرا از مكان  ــتند و فرمودند: ای زراره، س نشس

پرسيدی، در حالی كه هيچ مكانی وجود نداشت.
ادامه بحث در مورد معنای وحدت موهوم

ما کامال توضيح داديم که:
الف) موضوع تصور "متناهی و نامتناهی" مقدار و عدد است.

ــدد و تكثّر و تجزّی و قابليت زياده و نقصان، الزمه ذات  ب) تع
حقيقت امتدادی می  باشد.

ــود نامتناهی" ـ با صرف نظر از محال بودن وجود آن ـ  ج) "وج
ــام بوده، و  در حقيقت ذات خود دارای تكثّر و تجزّی و قابليت انقس
وحدت آن "وحدت اعتباری" خواهد بود. و خداوند متعال واحد حقيقی 
ــتن جزء و بعض است نه واحد اعتباری دارای مراتب  متعالی از داش
ــزا و ابعاض خارجی  ــؤون گوناگون، يا اج ــف، يا حصص و ش مختل

بی نهايت.
ــفی مذكور، "وحدت  ــاس معلوم می  شود وحدت فلس بر اين اس

موهوم" است نه وحدت حقيقی.
و خالصه سخن اينكه فلسفه و عرفان، وحدت خداوند متعال را 

از جهت بی نهايت  بودن وجود می  پندارد و می  گويد:
چون ذات خداوند متعال هستی نامتناهی و نامحدود است، پس 
فرض وجود برای هيچ چيز ديگر در جنب هستی نامتناهی او امكان 
ــدگاه برهان و وحی، دليل "وحدت خداوند"  ــدارد؛ در حالی كه از دي ن
ــت كه تعدد و تكثّر فرع بر مقدار بوده، و همانند "جزء و كل"  اين اس
ــی و عدم تناهی"، اتّصاف به آن  و "تناه
از شؤون ذات امتدادی و مخلوق است؛ 
ــال خالق مقادير، و مبائن  و خداوند متع
ــيا  ــاف و اعيان تمامی اش ــا همه اوص ب
ــتن مقدار  ــد، و ذاتا فراتر از داش می  باش
و اجزا بوده، قابل تعدد و تكثّر و داشتن 

دوم و سوم و شريك نمی  باشد.
کلمات فالسفه و عرفا پيرامون 

معنای وحدت خداوند
ــی ء  إن كون الوحدة حقيقية فی ش
ــی ء بوجوده  ــارة عن كون ذلك الشّ عب

اتی عين أشياء كثيرة.۵۲ الذّ
وحدت حقيقی يک چيز، عبارت از 
ــت که وجود ذاتی آن چيز عين  اين اس

چيزهای متعدد باشد.
ــب... صرف الوجود...  إن ذات الواج
وصرف الشیء واحد بالوحدة الحقة التی 

 اهل فلسفه وجود را حقيقتى داراى مراتب دانسته و آن را به دو قسم «متناهى» 
و «غيرمتناهـى» تقسـيم مى  كنند. ايشـان گاهى ادعا مى  كنند كـه به همين جهت 
مذهـب آنان با عارفان وحـدت وجودى تفاوت دارد. اينك مى  گوييم: اگر تقسـيم 
فوق تقسـيمى واقعى است، پس نفس وجود اشياى متناهى دليل بر اين است كه 
وصـف عدم تناهى، زائد بر اصل وجود مى  باشـد، چه اين كه اگر وصف عدم تناهى 
وصفى زائد بر حقيقت وجود نمى  بود، امكان وجود شـى ء متناهى از ميان  مى  رفت 
و جايـى براى تقسـيم موجود بـه متناهى و نامتناهى باقى نمى  ماند؛ و اگر تقسـيم 
مذكور تقسيمى واقعى نيست، بايد اهل فلسفه بپذيرند كه هيچ تفاوتى بين مذهب 
ايشـان و مذهب وحدت وجود عارفان كه بارها به بطالن آن اعتراف كرده اند باقى 

نمى  ماند.
  اگـر وصـف «عدم تناهى»، وصفى زائد و خـارج از حقيقت وجود نامتناهىـ  با 
صرف نظر از اسـتحاله ذاتى وجود آن ـ نباشـد، الزم مى  آيد كه وجود هيچ شـى ء 
محـدودىـ  جـز همان حقيقت موهومـ  در خارج ممكن نباشـد. و التزام به چنين 
نتيجـه اى مخالف حكم بديهى عقـل بوده، و انكار وجود حقيقى اشـياى محدود و 

مخلوق، انكار بديهى و مصداق عينى سفسطه مى  باشد.
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ــرر، فكل ما فرضت له ثانيا عاد أوال  ال تتثنی وال تتك
فالواجب لذاته واحد لذاته.۵۳

همانا ذات واجب... وجود صرف است... و هر چيز 
كه صرف و خالص باشد واحد حق است و قابل تكرار 

و دوم داشتن نيست.
ــدد موجودين غير  ــذات، هو تع ــدد الواجب بال تع
ــاالت الوجودية، وهو  ــاظ الوجود والكم متناهيين بلح

يستلزم تناهی كل واحد منهما.۵۴
تعدد واجب بالذات، يعنی تعدد دو موجود نامتناهی 
ــتلزم اين  از لحاظ وجود و كماالت وجودی، و اين مس

است كه هر يك از آن دو، متناهی و محدود باشند.
ال يمكن تعدد الواجب النه لو تعدد لكان المفروض واجبا محدود 

الوجود ثانی اثنين فلم يكن محيطا بكل وجود.۵۵
ــر واجب الوجود متعدد  ــت زيرا اگ تعدد واجب الوجود ممكن نيس
باشد الزم می  آيد كه مفروض ما محدود بوده، و شی ء دومی باشد، و 

در اين صورت محيط به وجود همه اشيا نخواهد بود.
ــدود بحد فی مرتبة  ــی تصديق موجود خارجی غير مح إن معن
ــريك له فی الوجود  ــود، مالزم للتصديق بأنه ال ش ــن مراتب الوج م

الخارجی.۵۶
ــود خارجی ای كه محدود به هيچ  معنای تصديق به وجود موج
ــت كه برای او در  ــد، مالزم با اين اس مرتبه ای از مراتب وجود نباش

وجود خارجی هيچ شريكی نباشد.
 وليس صرف الشیء إال واحدا

إذ لم يكن له بوجه فاقدا
فهو لقدس ذاته وعزته

صرف وجوده دليل وحدته۵۷
ــزم أن يكون الحق  ــدة الوجود إن لم يكن صحيحة فيل إن وح

تعالی محدودا.۵۸
اگرعقيده وحدت وجود صحيح نباشد، الزم می  آيد كه حق تعالی 

محدود و متناهی باشد.
در كتاب «آموزش فلسفه» نيز آمده است:

ــت كه وجود الهی بی نهايت  دليل وحدت واجب الوجود اين اس
كامل است و چنين وجودی تعدد بردار نيست.۵۹

در كتاب «علی بن موسی الرضا عليه السالم والفلسفة االلهية» 
آمده است:

إن أمتن البراهين علی توحيد اّهللا  سبحانه، هو أنه موجود مطلق 
ــال لفرض إله  ــة لوجوده، فحينئذ ال مج ــیء وال نهاي غير مقيد بش
ــال، إذ إدراك الموجود  ــال، ال أنه فرض للمح ــر، النه فرض مح آخ
ــرض واجب آخر، حيث إن  ــق الغير المتناهی ال يدع مجاال لف المطل
ــوه عقولكم فثم  ــود كله، فأينما تولوا وج ــر المتناهی قد مالالوج غي
ــه الواجب الواحد الغير المحدود؛ فأين المجال لفرض غيره. وهذا  وج
االصل اعنی كون الواجب موجودا صرفا غير محدود بحد و غير متناه 
ــاس لغير واحد من المعارف المستفادة من العترة  الی نهاية، هو االس

الطاهرة عليهم  السالم .
والدليل عليه أيضا، هو أنه لو كان محدودا لكان مخلوقا الن كل 
ــدا لما وراء حده فله حاد يعين  ــدود فله حد ال يتعداه، وليس واج مح
ــكل محدود فهو مخلوق، وكل مخلوق فله خالق ال  حده الخاص، ف
ــون مثله محتاجا إلی خالق. الن وجوده عين ذاته فال يحتاج إلی  يك
غيره كما أن الحادث يحتاج إلی قديم ال يكون مثله، فمبدء الحادث، 
هو الممتنع من الحدوث وهو القديم فی االزل. فبهذا التحليل يمكن 
ــتدل لوحدة الخالق بنفس وجوده الغير المتناهی، الن إطالق  أن يس
ــود وعدم تناهيه ليس وصفا زائدا وأمرا خارجا عن اصل الوجود،  الوج
ــا زائدا، فحينئذ  ــدة نوريته، فال يكون وصف ــل ليس إال تأكده و ش ب
ــه الذی هو عبارة عن أصل وجوده ومتن  يكون إطالقه وعدم تناهي

حقيقته دليال علی وحدته.۶۰
ــت كه او  ــبحانه اين اس محكم ترين برهان بر توحيد خداوند س
ــود او را هيچ  ــت، و وج ــق و رها از هر قيد و بند اس ــودی مطل موج
ــرض معبودی ديگر باقی نمی  ماند،  ــد، لذا جايی برای ف نهايتی نباش
ــه فرض چيز محالی  ــت نه اينك ــرا كه اين خود فرضی محال اس چ
ــد. زيرا ادراك موجود بی نهايت مطلق، جايی برای فرض واجبی  باش
ــه «غيرمتناهی» تمامی وجود را پر  ــر باقی نمی  گذارد. چه اينك ديگ
ــر طرف آوريد، آنجا  ــت. پس صورت عقلهای خود را به ه كرده اس
ــت، پس مجال فرض وجود غير آن  وجه واجب واحد غيرمحدود اس
ــرف الوجود بودن واجب الوجود»،  ــت؟ قانون «نامتناهی و ص كجاس
ــت كه از خاندان نبوت عليهم  السالم  ــياری اس ــاس معارف بس اس

استفاده می  شود.
ــت كه اگر او محدود باشد،  دليل ديگر بر وحدت خداوند اين اس
مخلوق خواهد بود، زيرا هر محدودی را حدی است كه از آن تجاوز 
ــد، پس يك  ــت نمی  باش ــد، و دارای آن چه خارج از حد اوس نمی  كن
محدود كننده ای دارد كه آن را محدود به حد معين آن می  سازد. پس 
هر محدودی مخلوق است، وهر مخلوقی را خالقی باشد كه مانند آن 
ــت، زيرا وجودش عين ذاتش می  باشد پس محتاج  نيازمند خالق نيس
ــت. كما اينكه حادث هم محتاج به موجود قديمی است  به غير نيس
كه مانند خودش نباشد. پس مبدء حادث، آن قديم در ازل است كه 
ــت. و بنابراين تحليل، ممكن است كه  حدوث درباره آن ممكن نيس
ــتدالل شود، زيرا  برای وحدت خالق، به نفس وجود غيرمتناهيش اس

تمامـى مثال هايى هـم كه اهل فلسـفه و عرفان براى تبيين مسـأله 
تشـكيك وجـود به آن اسـتناد كرده انـد مانند حقيقت نـور، و عدد، و 
حركـت، و خـط و... چيزهايى هسـتند كه اختالف افـراد آن ها تنها از 
جهـت زياده و نقصان مى  باشـد. برخى بالفاصلـه مى  گويند: در مثال 
مناقشـه نيسـت! در حالى كه واضح اسـت كه اين مثال ها، مثالهايى 
بى ربط نيسـت بلكه ريشـه در عمق مطلب دارد و بهترين بيان كننده 
عقيده نادرسـت فالسفه و عرفا در مورد خداوند است و اشكال واقعا 

در اصل عقيده ايشان است نه در مثالهاى ايشان.
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ــود، وصفی زائد  ــالق و عدم تناهی وج اط
ــود نبوده، بلكه  ــری خارج از اصل وج و ام
ــدت نوريت آن چيزی نيست.  د و ش جز تأكّ
ــالق و نامتناهی بودن او ـ كه  بنابراين اط
عبارت از اصل وجود و متن حقيقت اوست، 

دليل بر وحدت او می  باشد.
نقد و اشكال:

ــالق" و "صرافت" و "غير  ۱. فرض "اط
ــز، يا به معنای  ــد بودن" برای يك چي مقي
ــا امری  ــه صرف ــول آنـ  ک ــی و معق واقع
ــت نه خارجی ـ در نظر گرفته  اعتباری اس
ــده آن  ــود و يا به معنای تحريف ش می  ش
ــان نامتناهی بودن  ــور از آن هم ــه منظ ك
ــی ء است، چنانچه معنای اول اراده شده  ش
باشد بايد گفت كه اطالق و صرافت امری 

اعتباری است و وجود حقيقی عينی خارجی ندارد؛ بلكه هر مفروض 
مطلق و غيرمقيد، در واقعيت عينی و خارجی خود مقيد و غيرمطلق 
است، و خداوند متعال يك موجود واقعی دارای وحدت حقيقی است 
ــی ء موهوم دارای وحدت اعتباری، كه آن معنای اعتباری  نه يك ش
ــيا حاصل شده باشد، چنانكه اهل  از فرض وحدت برای مجموعه اش

عرفان بر اين پندارند و می  گويند:
وما فی الكون أحدية إال أحدية المجموع.۶۱

ــت مجموع وجود  ــی جز احدي ــود هيچ احديت ــه وج و در صحن
ندارد.

وحدت از ديدگاه عارف وحكيم می  نويسد:
ــيا  ــت كه هيئت مجموعيه و صور احاطيه ای كه اش ــك نيس ش
ــات و احديت جمع  ــا حقيقتی ورای اين خصوصي ــت برای آن ه راس

آن ها نيست.۶۲
و چنان چه منظور از «اطالق» و «صرافت»، معنای «نامتناهی 
ــد، بايد گفت كه وجود نامتناهی ثبوتا و اثباتا محال است  بودن» باش
و اعتقاد به آن عقيده ای موهوم و نادرست می  باشد. در فلسفه به دو 
ــنی اشاره شده است چنان كه «تعليقه نهاية  وجهی كه گفتيم به روش

الحكمة» می  نويسد:
ــال «صرف  ــی الماهيات و... يق ــتعمل ف ــة قد تس «ان الصراف
ــة بصرف النظر  ــرر» ومفاده أن كل ماهي ــیء ال يتثنی وال يتك الش
ــدة وحدة ماهوية ومفهومية، وموطن هذه الصرافة  عن عوارضها واح
ــتعمل الصرافة فی الوجود فيراد  ــدة هو الذهن فقط،... وقد تس والوح
ــة والعدمية... ومرجعها إلی الكمال  ــا خلوصه عن الجهات الماهوي به
ــرف بالواجب تبارك  ــص الوجود الص ــن، ويخت ــی المطلقي والالتناه
وتعالی... و يستدل بصرافة وجوده تعالی علی وحدته... النه لو فرض 
ــتقاللی يكون الواجب االول فاقدا لشخصه،  له ثان كان له كمال اس
فيلزم أن يكون متصفا بعدم ذلك الكمال الموجود فی الواجب االخر 
المفروض، وهذا ينافی صرافه وجوده وعدم اتّصافه بصفة عدمية. أما 

ــتقلة عنه وال يكون  ــت مس الكماالت الموجودة فی مخلوقاته فليس
الواجب فاقدا لها، حتی يلزم من ثبوتها ثبوت ثان له سبحانه.۶۳

ــی  رود و... گفته  ــورد ماهيات به كار م ــت»، گاهی در م «صراف
ــی ء صرف به جهت صرافت خود قابل تكرار نيست»،  می  شود: «ش
ــر از عوارض آن،  ــت كه هر ماهيتی صرف نظ ــای آن اين اس و معن
ــی، و جايگاه اين صرافت و  ــت به وحدت ماهوی و مفهوم واحد اس
ــت» در مورد «وجود»  ــت... ديگرگاه، «صراف ــدت تنها ذهن اس وح
ــود از جهات  ــور از آن «خالص بودن وج ــود و منظ ــتعمال می  ش اس
ــی بودن مطلق  ــه كمال و نامتناه ــت،... و مرجع آن ب ــی» اس عدم
ــت... و به همين صرافت  ــت. وجود صرف مختصّ به واجب اس اس
ــود... زيرا اگر برای او دومی  ــتدالل می  ش وجود خدا، بر وحدتش اس
ــود بايد آن دوم دارای كمال استقاللی ای باشد كه  در نظر گرفته ش
آن كمال استقاللی در واجب اول موجود نباشد، پس الزم می  آيد كه 
واجب اولی متّصف باشد به نداشتن كمالی كه آن كمال را در واجب 
ــته ايم، و اين  ديگریـ  كه وجود آن را فرض كرده ايمـ  موجود دانس
ــدم اتّصافش به صفت عدمی منافات  ــی با صرافت وجود او و ع معن
دارد. كماالتی هم كه در مخلوقات اوست مستقل از وجود او نيستند، 
و واجب فاقد آن كماالت نمی  باشد كه از ثبوت آن ها فرد دومی برای 

وجود خدا الزم آيد.
ــن جا هم بيان  ــفه که در اي ــر اين، بنابر تصريح خود فالس بناب
ــان، همان  ــد مقصود از صرف بودن وجود خداوند در کلمات ايش ش

نامتناهی بودن اوست که اشکاالت آن بيان شد.
۲. «اطالق و تقييد» و «تناهی و عدم تناهی» از خواصّ حقيقت 
امتدادی و شی ء مخلوق و دارای اجزا است، و خداوند متعال فراتر از 

آن است كه قابل اتّصاف به صفات مخلوقات باشد.
۳. اگر ممكن باشد چيزی كه وجود آن «بی نهايت» فرض شده 
است واجب الوجود باشد، دارای بی نهايت اجزای مقداری خواهد بود 
ــتن آن اجزا باقی نمی  ماند  ــه هيچ دليلی برای ممكن الوجود دانس ك
ــت، و با فرض بی نهايت  و نام هر يك از آن ها را خدا می  توان گذاش

 آن برهانى كه بايد «برهان صديقين» ناميده شـود برهانى اسـت كه مكتب 
وحى اقامه فرموده اسـت و بر اسـاس آن خداوند را متعالى از اتّصاف به صفات 
مخلوقات و مقادير مى  داند، نه برهان «وجوب و امكان» كه اختراع اهل فلسفه و 
عرفان است و خالق و خلق را شبيه و هم سنخ بلكه عين يكديگر دانسته، وجود 
عالـم و همه اشـيا را قديم و ازلى و مالزم با وجود خداونـد مى  انگارد، و معناى 

واقعى آفرينش و خلقت را انكار مى  كند و ...
  قاعـده «صـرف الشـىء ال يتكـرر»، چنانچه دليـل وحدت خداونـد متعال 
محسـوب شـود در نفس خود متناقض و غيرمعقول خواهد بـود، زيرا تكرر در 
وجود از خصوصيات مصداق واقعى اشـيا اسـت، اما صرافـت و اطالق يك امر 
اعتبارى است و محال است كه در خارج مصداق داشته باشد. هر موجودى كه 
قابليت اطالق و تقييد را داشته باشد، در تحّقق عينى و وجود خارجى خود مقيد 
بوده و قابل تكرر خواهد بود. و موجود مطلق در خارج مصداق ندارد كه حكم به 

امتناع تكرر وجود آن معنى داشته باشد.
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خدايان، چگونه مجال برای وجود دو خدا وجود نخواهد داشت؟!
ــر مقداری و غير  ــه وجود «بی نهايت غي ــت اعتقاد ب بديهی اس
ــد به اينكه گفته  ــت تا چه رس متجزّی»، به خودی خود متناقض اس
ــيای دارای جزء و كل در آن ذات بی نهايت حضور  ــود تمامی اش ش

دارند و هيچ چيزی خارج از ذات آن وجود ندارد!
۴. فرض وجود نامتناهی برای همان فرد اول آن محال می  باشد، 
بنابراين نوبت به اين نمی  رسد كه گفته شود: به علّت نامتناهی بودن 

ذات خداوند، فرض اله ديگر فرض محال است.
۵. نتيجه اين سخن كه گفته شود: «چون وجود غيرمتناهی كل 
وجود را فرا گرفته است، جايی برای غير باقی نمی  گذارد»؛ «وحدت 
وجود» است نه «وحدت آفريدگار عالميان»؛ و فرق «وحدت وجود» 
ــدت وجود می  گويد:  ــت كه مدعی وح ــا «وحدت خداوند» اين اس ب
ــت، نه خلقی است و  «غير از ذات واجب الوجود هيچ چيز در كار نيس
ــت و نه عبادتی، و نه آفريده ای است و  نه مخلوقی، و نه عابدی اس
ــتی منحصر است در وجود يك  نه موجودی، بلكه حقيقت عالم هس
ــخص نامتناهی (خداوند) كه هر لحظه به صورتی جلوه می  كند»؛  ش
ــد: «عالم حقيقتا موجود  ــد به وحدت خالق متعال می  گوي ولی معتق
است، و جهان هستی واقعا مخلوق و آفريده خداوند می  باشد، نه جزء 

خالق است و نه كلّ او، و نه صورت اوست و نه جلوه او».
ــد و فراگيری ذات و  ــی بودن ذات خداون ــاد به نامتناه ۶. اعتق
ــتی او نسبت به تمامی اشيا، اساس معارف اهل فلسفه و عرفان  هس
ــوات اّهللا  عليهم ندارد،  ــارف عترت طاهرة صل ــت و ربطی به مع اس
ــالم اعتقاد به وجود  ــان و عترت» عليهم الس ــه از ديدگاه «بره بلك
«نامتناهی» و «بی نهايت بودن ذات خداوند متعال» كامال مردود و 

غيرمعقول است.
ــت است كه هر چيزی محدود باشد مخلوق است، اما از  ۷. درس
اين مطلب نمی  توان نتيجه گرفت كه ذات خالق نامحدود و بی نهايت 
ــت، بلكه صحيح اين است كه گفته شود: «محدوديت» و «عدم  اس
محدوديت» از خواص و شؤون ذات امتدادی و مخلوق است، و ذات 
خداوند، فراتر از اتّصاف به صفات مخلوقات و اشيای امتدادی است، 
او نه محدود است و نه نامحدود، بلكه او خالق و آفريننده همه اشيا، 

و مباين و مخالف با همه آن هاست.
ــه آفريننده،  ــد ب ــاز خداون ــدم ني ــالك ع ۸. م
ــالك خالقيت  ــه م ــت، بلك ــودن او نيس نامتناهی ب
ــدی او به خالق و  ــدم نيازمن ــدگار متعال و ع آفري
ــده، همان فراتری وجود او از قابليت اتّصاف  آفرينن
ــتن جزء و  ــی و عدم تناهی، به جهت نداش به تناه
ــن ذاتی او با مخلوقات  ــدار و عدد، و تباي كلّ و مق

امتدادی قابل وجود و عدم است.
ــت كه «مبدأ» حادث  ۹. ذات قديم محال اس
ــت.  ــق» و آفريننده آن اس ــود، بلكه «خال واقع ش
بديهی است مبدأ بودن وجود خداوند متعال نسبت 
ــفی- مانند قاعده  به مخلوقات چنانكه قواعد فلس

ــنخيت بين علّت و معلول» و غير آن  «الواحد» و قاعده «وجوب س
ح»  به صراحت گويای آن است، تصويری جز معنای «تولّد» و «ترشّ

وجود خلق از وجود خالق متعال ندارد.
ــه به كار بردن عنوان «مبدأ بودن» در مورد خداوند متعال  گرچ
ــت، ولی اگر گاهی معتقدين به مخلوقيت واقعی  ــبی نيس تعبير مناس
اشيا اين تعبير را به كار می  برند منظور ايشان همان خالقيت خداوند 
ــيا بودن او، كه اساس  ــت، نه مبدأ تنزّل و تجلّی وجود اش متعال اس

ر فلسفی و عرفانی را تشكيل می  دهد. تفكّ
ــته و آن  ــود را حقيقی دارای مراتب دانس ــفه وج ۱۰. اهل فلس
ــيم می  كنند. ايشان  ــم «متناهی» و «غيرمتناهی» تقس را به دو قس
گاهی ادعا می  كنند كه به همين جهت مذهب آنان با عارفان وحدت 
ــيمی  ــيم فوق تقس ــودی تفاوت دارد. اينك می  گوييم: اگر تقس وج
ــت، پس نفس وجود اشيای متناهی دليل بر اين است كه  واقعی اس
وصف عدم تناهی زائد بر اصل وجود می  باشد، چه اين كه اگر وصف 
ــی ء  عدم تناهی وصفی زائد بر حقيقت وجود نمی  بود، امكان وجود ش
ــيم موجود به متناهی و  متناهی از ميان  می  رفت و جايی برای تقس
ــيم مذكور تقسيمی واقعی نيست  نامتناهی باقی نمی  ماند؛ و اگر تقس
بايد اهل فلسفه بپذيرند كه هيچ تفاوتی بين مذهب ايشان و مذهب 
ــالن آن اعتراف كرده اند باقی  ــدت وجود عارفان كه بارها به بط وح

نمی  ماند.
ــی زائد و خارج از حقيقت  ــر وصف «عدم تناهی»، وصف ۱۱. اگ
ــد،  ــتحاله ذاتی وجود آن ـ نباش وجود نامتناهی ـ با صرف نظر از اس
ــز همان حقيقت  ــی ء محدودی ـ ج ــد كه وجود هيچ ش الزم می  آي
ــد. و التزام به چنين نتيجه ای مخالف  موهوم ـ در خارج ممكن نباش
ــيای محدود و  ــكار وجود حقيقی اش ــل بوده، و ان ــم بديهی عق حك

مخلوق، انكار بديهی و مصداق عينی سفسطه می  باشد.
د و شدت نوريت وجود که همان تشكيك حقيقت وجود  ۱۲. تاکّ
و دارای مراتب بودن آن می باشد، قابل قبول نيست، و معنای شدت 
ــر، غير از معنای  ــر حقيقت عددی ديگ ــف در وجود، مانند ه و ضع
ــان، و تفاضل در اجزای  ــيا از جهت پذيرش زياده و نقص تفاوت اش

وجود آن ها هيچ تصوير ديگری نمی  پذيرد.
ــن ترين مصداق  ــاره علّت و معلول ـ که روش ــفه خود درب فلس

اين اشـتباه آشكارى است كه فلسفه و عرفان بر خالف مقتضاى برهان 
و حتّـى بدون مناسـبت با عرف و لغت، «بسـاطت» را بـه معناى «عدم 
محدوديت» و «اطالق در وجود عينى»، و در نتيجه به معناى «همه اشـيا 
بودن»؛ و «تركيب» را بـه معناى «محدوديت» و «تناهى» معنى مى  كند، 
و بر اساس اين تحريف در معناى تركيب ادعا مى  كند كه هيچ موجودى 
حتّـى اجسـام و ماديات داراى زمان و مكان و اجـزاى مختلف، از حيطه 
وجود خداوند خارج نيسـت، و اين حضور و وجود اشـيا در ذات خداوند 
متعال هيچ اشكالى نداشته و با بساطت وجود او به معناى نامتناهى بودن 

او هيچ گونه تنافى ندارد؟!
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ــکيک وجود در نظر فالسفه است ـ معترف است که حقيقت آن  تش
زياده و نقصان و جزء و کل است چنان که می گويد:

العلة هی تمام المعلول.۶۴
«علّت»، تمام و كمال معلول است،

وتمام الشیء هو الشیء وما يفضل عليه.۶۵
و «تمام بودن»، به معنای نفس همان شی ء و زائد بر آن بودن 

است.
ــدت و ضعف را زياده و نقصان می داند  «نهاية الحكمة» نيز ش

و می  نويسد:
ــتداد وتضعف بين المستقيم والمستدير إذ من الواجب فی  ال اش
التشكيك أن يشمل الشديد علی 
ــد تبين أن  ــادة، وق الضعيف وزي
ــتدير  ــتقيم ال يتضمن المس المس

وبالعكس.۶۶
ــتقيم و منحنی،  بين خط مس
ــت؛ زيرا در  ــدت و ضعف نيس ش
ــت كه شديد  ــكيك الزم اس تش
ــتمل بر ضعيف باشد و زيادت  مش
ــد، در حالی  ــته باش بر آن نيز داش
ــد كه خطّ راست در  كه روشن ش
بردارنده خطّ منحنی نبوده، و خطّ 
ــت را در بر  ــی هم خطّ راس منحن

ندارد.
«تعليقة علی نهاية الحكمة» 
ــكيك و معنای  نيز در تفسير تش
ضعف وجود معلول نسبت به علّت 

می  نگارد:
فيعرف المعلول بنقص الوجود 

وشوبه باالعدام.۶۷
ــانه معلوليت معلول اين است كه در وجود نقصان داشته و با  نش

عدم ها آميخته است.
و می  نويسد:

إن حقيقة الوجود ال تقتضی نقصا ومعنی عدميا مطلقا.۶۸
حقيقت وجود اقتضای هيچ گونه نقصان و كمبود و معنای عدمی 

ندارد.
«وحدت از ديدگاه عارف و حكيم» می  نويسد:

تشكيك در مرآی عارف و مشهد شهود او به معنی سعه و ضيق 
مجالی و مظاهر حقيقت واحده است.۶۹
«تعليقات كشف المراد» می  نويسد:

ــذّ عن  ... وهذا االطالق الحقيقی االحاطی حائز للجميع، وال يش
حيطته شیء.۷۰

ــر دارد، و هيچ چيز از  ــی فراگير، همه چيز را در ب ــالق حقيق اط
دايره وجود آن بيرون نيست.

«سبزواری» در مورد معنای شدت و نورانيت وجود می  گويد:
ــدة والضعف  الوجود عنده حقيقة واحدة ذات مراتب متفاوتة بالش
ــاوت ال ينافی الوحدة الن ما به التفاوت عين ما  ــا وهذا التف ونحوهم
به االتفاق، بل يؤكد الوحدة حيث إن دائرة إثباته ووجدانه كلما كان 
ــلوبه وفقدانه أقل وأعوز، ولذا سمی هذه الكثرة  ــع وأغزر كان س أوس

كثرة نورانية، والماهيات كثرة ظلمانية.۷۱
در نظر او [مالصدرا]، «وجود» حقيقت واحدی است كه از جهت 
ــد آن ـ دارای مراتب متفاوت  ــودن ـ و مانن ــتن و ضعيف ب قوت داش
ــد، البتّه اين تفاوت ها منافاتی با وحدت آن ندارد، زيرا آن چه  می  باش
ــت، عين همان چيزی است كه سبب وحدت  ــبب تفاوت شده اس س
ــد، بلكه معنای وحدت را تأكيد نيز می  كند، زيرا هر چه دامنه  می  باش
وجود و دارايی آن وسيع تر و جوشنده تر باشد، نداشتن ها وكمبودهای 
ــت كه اين  ــد بود. و به همين جهت اس ــر خواه ــر و ناياب ت آن كم ت
بيشتری را بيشتری نورانی ناميده اند، و ماهيات را بيشتری ظلمانی.

و می  گويد:
إن الكثرة التی من حيث الشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرهما 
ــملية واالوسيعة وفقد  ــفة عن االش فی أصل الحقيقة الوجودية كاش

السلب بما هو سلب الوجود.۷۲
كثرت و بيشتری ای كه در اصل حقيقت وجودی، از حيث شدت 
ــود دارد، بيان كننده  ــی ـ و غير آن دو ـ وج ــی و پس و ضعف و پيش
ــتن كمبود ـ از حيث اينكه كمبود  ــتر، و نداش ــمول و وسعت بيش ش

وجود است ـ می  باشد.
و در «تعليقه نهاية الحكمة» آمده است:

ــن تعلقه بالموجود  ــة بالمعلوم علما حضوريا فيمك وأما علم العل
ــه: ال حضور للموجود  ــكال بأن ــادی بما أنه موجود مادی. واالش الم
ــه فكيف يكون حاضرا للعالم؟ مندفع بأن غيبوبة أجزائه  المادی لنفس

بعضها عن بعض ال تنافی حضورها للفاعل المفيض.۷۳
ــت كه حتّی به موجود  علم حضوری علّت به معلول، ممكن اس
مادی هم در عين مادی بودنش تعلق بگيرد. و اين اشكال كه گفته 
ــود: موجود مادی حتّی برای خودش هم حضور ندارد پس چگونه  ش
ــت كه برای عالم حاضر باشد، پاسخ اين است كه: غايب  ممكن اس
بودن بعضی از اجزای موجود مادی از بعضی ديگر، منافات با حضور 

آن برای فاعل مفيض ندارد.
إن تجرد المعلوم فی العلم الحضوری بالغير غير الزم، وإن غيبوبة 
الشیء المادی عن ذاته ال يستلزم غيبوبته عن فاعله المفيض، كيف 
والمعلول ماديا كان أو مجردا ليس إال عين الربط بالعلة فهی مهيمنة 
ــم ذلك إال بحضوره  ــام معنی الكلمة، وال يت ــه ومحيطة به بتم علي

عندها.۷۴
در مورد علم حضوری به غير الزم نيست كه معلوم مجرد باشد، 
و غايب بودن شی ء مادی از خودش، مستلزم اين نيست كه از فاعل 
ــد و چه  ــد، چه اينكه معلولـ  چه مادی باش مفيضش هم غايب باش
ــت؛ بنابراين، علّت ـ  مجرد ـ جز عين ربط به علّت چيز ديگری نيس
ــلّط و محيط و دربردارنده معلول است، و  به تمام معنای كلمه ـ مس

در صورتـى كـه وجود 
همه  نامتناهى،  مطلـق 
وجـود را پـر كـرده و 
جايـى بـراى غير خود 
باشد،  نگذاشـته  باقى 
مخلـوق چـه سـهمى 
از وجود تواند داشـت 
تا اسـم شـى ء بـر آن 
مخلوق  و  آيـد،  صادق 
باشـد  متعال  خداونـد 
و مـورد تكليف و امر و 
نهـى و ثـواب و عقاب 
و جـزا و پـاداش قرار 

گيرد.
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ــت مگر اينكه معلول در ذات علّت حضور داشته  اين امر ممكن نيس
باشد.

ــان برای تبيين  ــفه و عرف ــی مثال هايی هم كه اهل فلس تمام
مسأله تشكيك وجود به آن استناد كرده اند مانند حقيقت نور، و عدد، 
و حركت، و خط و... چيزهايی هستند كه اختالف افراد آن ها تنها از 
ــد. برخی بالفاصله می  گويند: در مثال  جهت زياده و نقصان می  باش
ــت که اين مثال ها، مثالهايی  ــه نيست! در حالی که واضح اس مناقش
بی ربط نيست بلکه ريشه در عمق مطلب دارد و بهترين بيان کننده 
ــت فالسفه و عرفا در مورد خداوند است و اشکال واقعا  عقيده نادرس

در اصل عقيده ايشان است نه در مثالهای ايشان.
ــت نه  ــت همان "فرض للمحال" اس ــی که محال اس ۱۳) فرض

چيزی غير از آن.
ــی الرضا عليه السالم والفلسفة االلهية"  در كتاب "علی بن موس

مطلب چنين ادامه می  يابد:
ــهد اّهللا  أنه ال  ــتفاد من قوله تعالی: «ش وهذا هو الحری بأن يس
ــهد بوحدته، الن االلوهية المطلقة الغير  إله إال هو»، أی ألوهيته يش
ــاهدة بأنه ال شريك له تعالی، وال مجال لفرضه  المتناهية، تكون ش

اصال.
ــد ـ كما أنه كذلك فی أصل  ــه فی التوحي فهو تعالی دليل نفس
ــوبه شیء  الثبوت ببرهان الصديقين ـ الن الوجود الحق الذی ال يش
فهو واجب بذاته وجوبا أزلياـ  كما فی محلهـ  وحيث إنه صرف الوجود 

وصرف الشیء ال يتكرر، فالواجب الخالق ال يتثنی وال يتكرر.
ــيط المحض ال يفقد شيئا وإال  ــيط محض، والبس وحيث إنه بس
صار مركبا من وجدان شیء وفقدان شیء آخر، وهذا هو شر التراكيب 
ــال مجال حينئذ  ــاطة أصال ف ــا قيل ـ۷۵ لعدم رجوعه إلی البس ـ كم
ــد منهما واجدا  ــی، وإال لزم أن يكون كل واح ــرض الواجب الثان لف

لنفسه وفاقدا لشقيقه، فيصير مركبا ال بسيطا.۷۶
ــت كه از اين گفته خداوند تعالی:  ــته اس ــد شايس آنچه گفته ش
ــد» استفاده شود.  ــهادت می  دهد كه جز او معبودی نباش «خداوند ش
ــد، زيرا الوهيت مطلق  ــاهد بر وحدانيتش می  باش يعنی الوهيتش ش
ــريكی نبوده، و  ــت كه او را هيچ ش ــاهد بر اين اس غير متناهی، ش
ــد. پس خود خدای  ــرض وجود غير او باقی نمی  مان ــی برای ف مجال
ــت ـ چنانكه در اصل ثبوت بر اساس  تعالی، دليل بر توحيد خود اس
ــد ـ زيرا وجود حقّی كه هيچ چيز با او  برهان صديقين نيز چنين باش
ــده استـ  وجود  ــت، چنان كه در جای خود نيز گفته ش آميخته نيس
ــت و هر چيزی كه  ــی ازلی دارد، و چون خداوند وجود صرف اس ذات
ــت، پس واجب الوجود خالق نيز دوم و  ــد قابل تكرار نيس صرف باش
تكرار نمی  پذيرد. و چون خداوند بسيط محض است، و بسيط محض 
هيچ گونه فقدان ندارد و گرنه مركّب از داشتن و نداشتن می  شد، كه 
ــتن و نداشتن چنانكه گفته شده است ـ و گوينده آن حكيم  اين داش
ــبزواری در حاشيه اسفار است  ـ بدترين نوع تركيب می  باشد، زيرا  س
ــی برای فرض وجود  ــت پس جاي ــاطت باز نخواهد گش اصال به بس
واجب دوم باقی نمی  ماند، وگرنه هر كدام از آن دو دارای وجود خود، 

و فاقد وجود همتای خود شده، و در نتيجه مركّب می  شد نه بسيط.
نقد و اشكال:

ــت، و ذاتی  ۱. امكان تعدد و تكثّر، فرع بر وجود مقدار و اجزا اس
ــه خود نمی  تواند متعدد و متكثّر  ــه مقدار و جزء و كل ندارد خود ب ك
ــبيه و نظير و شريك برای او ذاتا  ــد، و فرض وجود هر گونه ش باش

محال است.
ــال از اين جهت دليل بر وحدت ذات  ــن ذات خداوند متع بنابراي
ــت كه «جزء» و «كل» و «مقدار» و»اجزا» و «تناهی»  خويش اس
ــبتی با ذات متعالی او  و «عدم تناهی» و «اطالق» و «تقييد»را نس
نيست، نه اينكه «عدم تناهی» و «سعه وجودی» او جايی برای وجود 

شريك باقی نگذاشته باشد.
لذا تأويل آيه مذكور به معنای 
ــی وجودی  ــدم تناه اطالق و ع
ــق صحيح نبوده و آن برهانی  خال
كه بايد «برهان صديقين» ناميده 
شود برهانی است كه مكتب وحی 
اقامه فرموده است و بر اساس آن 
ــی از اتّصاف به  ــد را متعال خداون
صفات مخلوقات و مقادير می  داند، 
ــان «وجوب و امكان» كه  نه بره
اختراع اهل فلسفه و عرفان است 
و خالق و خلق را شبيه و هم سنخ 
ــته، وجود  بلكه عين يكديگر دانس
عالم و همه اشيا را قديم و ازلی و 
مالزم با وجود خداوند می  انگارد، 
و معنای واقعی آفرينش و خلقت 

را انكار می  كند و ...
ــیء ال  ۲. قاعده «صرف الش
وحدت  ــل  دلي چنانچه  ــرر»،  يتك
ــوب شود در  خداوند متعال محس
ــود متناقض و غيرمعقول  نفس خ
ــد بود، زيرا تكرر در وجود از  خواه

ــيا است، اما صرافت و اطالق يك امر  خصوصيات مصداق واقعی اش
ــت كه در خارج مصداق داشته باشد. هر  ــت و محال اس اعتباری اس
ــد در تحقّق عينی  ــته باش موجودی كه قابليت اطالق و تقييد را داش
ــرر خواهد بود. و موجود  ــود خارجی خود مقيد بوده و قابل تك و وج
ــاع تكرر وجود آن  ــداق ندارد كه حكم به امتن ــق در خارج مص مطل

معنی داشته باشد.
ــی ء  ــا معنای حقيقی تركيب، همان «متجزّی بودن» ش ۳. تنه
ب، همان  ــی ء مركّ ــت، و بزرگ ترين مصداق ش در وجود خارجی اس
موجودی است كه نامتناهی فرض شده و اعيان همه ممكنات را در 
ــه وجود خود دارد، و واجد كماالت همه چيز ـ و لو به نحو اتم  حيط

و اعلی! ـ شمرده می  شود.

و  فلسـفه  اهـل  خـود 
عرفان نيز براى عقيده 
تفاوت تشـكيكى اشيا 
تفسـيرى جز «تفاوت 
آن ها»  (مقدارى)  كمى 
نيافتـه، و بـه صراحت 
پذيرفته انـد كه تفاوت 
وجود خالـق و خلق از 
جهت محدوديت خلق، 
و عدم محــدوديت و 
احاطه وجودى خداوند 
اسـت، و هيـچ چيزى 
و  مــاديـات  حتّـى  ـ 
حيطـه  از  ـ  اجسـام 
وجود حّق متعال خارج 

نمى  باشد.
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ــفه و عرفان بر خالف  ــت كه فلس ــكاری اس ــتباه آش و اين اش
مقتضای برهان و حتّی بدون مناسبت با عرف و لغت، «بساطت» را 
به معنای «عدم محدوديت» و «اطالق در وجود عينی»، و در نتيجه 
به معنای «همه اشيا بودن»؛ و «تركيب» را به معنای «محدوديت» 
و «تناهی» معنی می  كند، و بر اساس اين تحريف در معنای تركيب 
ــام و ماديات دارای زمان و  ادعا می  كند كه هيچ موجودی حتّی اجس
ــت، و اين  مكان و اجزای مختلف، از حيطه وجود خداوند خارج نيس
ــيا در ذات خداوند متعال هيچ اشكالی نداشته و با  حضور و وجود اش
بساطت وجود او به معنای نامتناهی بودن او هيچ گونه تنافی ندارد؟! 
اختالف بين «مكتب عقل و وحی» با «مكتب فلسفه و عرفان» در 
مورد معنای بساطت و تركّب ذات خداوند، اختالفی لفظی نيست كه 
با تغيير دادن كلمات و تعبيرات بتوان اختالف بين آن دو را رفع كرد. 
ــت اگر اين راه حل درست می  بود هيچ تفاوتی بين حق و  بديهی اس
باطل نمی  ماند و ممكن بود هر باطلی را با تغيير الفاظ و عبارات آن 

عين حق دانست.
ــی ترکّب و  ــن معنای تحريف ــة» در مورد همي ــة الحكم «نهاي

بساطت می  نويسد :
ــی الوجود غير  ــاطة والتركيب ف ــی... نوع من البس ــذا المعن  وه
البساطة والتركيب... من جهة االجزاء الخارجية أو العقلية أو الوهمية... 
إن المرتبة... كلما عرجت وزادت قربا من أعلی المراتب قلت حدودها 
واتسع وجودها حتی يبلغ أعلی المراتب فهی مشتملة علی كل كمال 

وجودی من غير تحديد ومطلق من غير نهاية.۷۷
ــت كه  ــاطت و تركيب در وجود اس ــی... نوعی از بس ــن معن  اي
ــاطت و تركيب از جهت اجزای خارجی يا عقلی يا وهمی  غير از بس

ــر رود و به باالترين  ــد... هر چه مرتبه باالت می  باش
ــود، و  ــود، حدودش كمتر می  ش مراتب نزديك تر ش
ــه باالترين  ــردد، تا اينكه ب ــيع تر می  گ وجودش وس
ــد، كه آن مشتمل است بر همه كماالت  مراتب برس

وجودی، بدون هر گونه حد و نهايتی.
۴. اگر ذات خداوند «وجود مطلق بی نهايت» و 
«واجد همه چيز» باشد، خلقت و آفرينش چه معنای 
ــاس آن  ــد كه بر اس ــته باش صحيحی می  تواند داش
ــتحق عنوان خالقيت هم  بتوان واجب الوجود را مس

دانست؟! كتاب مذكور خود می  نگارد:
ــه، الن المطلق  ــريك ل ــق واحد ال ش إن الخال
الغير المتناهی قد ملك الوجود كله فال مجال لغيره، 
ــی المفروض ال بد وأن يكون له من الوجود  إذا الثان
سهم، وال سهم لغير المطلق المذكور منه أصال فهو 
ــبحانه: «اّهللا  خالق كل  ــا، كما قال س ــق مطلق الخال
شیء» فمن صدق عليه اسم الشیء؛ فهو مخلوق ّهللا  

تعالی، ومشمول لسعة رحمته وخلقته.۸۷
ــريكی ندارد، زيرا  ــت و ش همانا خالق، واحد اس
ــده و  ــامل ش ــی، همه وجود را ش ــق غيرمتناه مطل
ــت، چرا كه آن چيز  ــی برای وجود غير او نيس مجال
ــهمی از وجود داشته باشد،  دومی كه فرض كرده ايم به ناچار بايد س
ــهمی از  ــر از آن موجود مطلق بی نهايت را هيچ س ــی كه غي در حال
وجود نيست پس خالق مطلقا اوست، چنانكه خود او سبحانه فرمايد: 
ــم «شیء» بر  ــت»، پس هر چيز كه اس «خداوند خالق همه چيز اس
آن صادق باشد، مخلوق خدای تعالی است، و مشمول وسعت رحمت 

و آفرينش او می  باشد.
اينك جای اين پرسش هست كه:

ــه وجود را پر كرده  ــه وجود مطلق نامتناهی، هم در صورتی ك
ــد، مخلوق چه سهمی از  ــته باش و جايی برای غير خود باقی نگذاش
ــت تا اسم شی ء بر آن صادق آيد، و مخلوق خداوند  وجود تواند داش
ــواب و عقاب و جزا و  ــورد تكليف و امر و نهی و ث ــد و م متعال باش

پاداش قرار گيرد.
اگر غير از ذات خداوند متعال هيچ چيزی سهمی از وجود ندارد، 
ــت، پس چگونه می  توان  و هيچ مجالی برای وجود غير خداوند نيس
گفت: هر چيز كه نام شی ء بر آن توان نهاد مخلوق خداوند است؟!

نقد برهان فلسفى اثبات واجب الوجود
در اينجا شايسته است نگاهی به نمونه ای از آخرين تحقيقات و 
نظرات فلسفی درباره برهان اثبات وجود خداوند و برخی از اشكاالت 

آن داشته باشيم.
اهل فلسفه می  گويند:

وجود، حقيقتی دارای مراتب است و هر مرتبه ای از آن را كه در 
ــر و مرتبه ای از آن پائين تر وجود  ــر بگيريم، مرتبه ای از آن باالت نظ
ــه باالتر از خود، و علّت مرتبه  ــود هر مرتبه ای معلول مرتب دارد. وج

 بنابراين اعتقاد به تفاوت تشكيكي اشيا از جهت شدت و ضعف در 
وجود، موهوم بوده، و نتيجه مباني فلسفي در مورد تفاوت خالق و خلق 
ـ كه از آن با تعبير شدت و ضعف ياد مي  شودـ  منحصر به اين مي  شود 
كـه: يكي بي نهايت از ديگري بزرگتر باشـد و ديگري بي نهايت از آن 
كوچكتر! فسـبحانه و تعالي عما يصفه الواصفـون، وينحله المحددون 
مـن صفات االقدار ونهايات االقطار. بلكه با توجه به اينكه "بي نهايت 
بـزرگ"و "بي نهايت كوچك" مصداق واقعي نداشـته و وجود هر دوي 
آن هـا محـال ذاتي اسـت، نتيجه اين مي  شـود كه بر اسـاس تعريف 
ايشـان خالق و مخلـوق هر دو ممتنع الوجود (چيزي كـه وجود آن ذاتا 

محال است) باشند.
 بر اساس برهان قطعي عقلي و ضرورت غيرقابل انكار مكتب وحي 
و شـرع، آفريننده و خالق و علّت حقيقي وجود مخلوقات آن اسـت كه 
آن ها را ايجاد فرموده باشـد، ولي چنانچه بر اسـاس برهان فلسـفي 
مذكـور، علّت و معلول را اين گونه تفسـير كنيم كه: معلول مرتبه اي از 
وجـود علت اسـت كه خـارج از حيطه وجود آن نبوده و وجود مسـتقل 
و جـدا از آن نـدارد، بـدون شـك مخلوقـات را اجزاي وجـود خداوند 

دانسته ايم نه مخلوقات او.
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پايين تر از خود است. وجود هر مرتبه پايينی، خارج از حيطه وجودی 
مرتبه باالتر از خود نيست و وجود جدا و مستقل از آن ندارد. باالترين 
مرتبه وجود ـ كه بی نهايت، بلكه بی نهايت فراتر از بی نهايت است ـ 
ــت كه واجب الوجود و علّت كل، يعنی محيط  همان وجود خداوند اس

بر كل است و هيچ چيزی خارج از وجود آن نيست.۷۹
نقد و اشكال:

ــد ـ به گونه ای كه  ــكال اول) حقيقتی كه دارای مراتب باش اش
ــود، مرتبه ای فراتر از آن قابل تصور  هر مرتبه ای از آن كه فرض ش
باشد ـ سلسله ای عددی بوده و نامتناهی ال يقفی (غير ايستا) ناميده 
ــود. چنين حقيقتی محال است به وجود مرتبه ای منتهی شود  می  ش
ــه نامتناهی حقيقی (با صرف نظر از محاليت ذاتی وجود نامتناهی  ك
حقيقی) باشد، تا اينكه ممكن باشد نام آن را واجب الوجود يا غير آن 
ــفی ذاتا محال است، و  بگذاريم، لذا وجود موضوع واجب الوجود فلس

برهان ايشان ثبوتا باطل می  باشد. فلسفه خود می  پذيرد كه:
ــه ال يوجد مرتبة من العدد إال  ــدد ليس بمتناه، و معناه أن إن الع
ــد علی الزائد، وال  ــا يزيد عليها، وكذا فرض ما يزي ويمكن فرض م
ــمی غير المتناهی  ــلة حتی تنقطع بانقطاع االعتبار، ويس تقف السلس
ــل إال مقدار متناه و ما  ــلة دائما بالفع الاليقفی، وال يوجد من السلس
ــلة بالفعل إلی غير النهاية  يزيد عليه فهو فی القوة. وأما ذهاب السلس

علی نحو العدول دون السلب التحصيلی فغير معقول.۸۰
ــت كه هيچ  ــخن اين اس همانا عدد پايان ندارد، و معنای اين س
ــر از آن نيز  ــود مگر اينكه فرض فرات ــه ای از عدد پيدا نمی  ش مرتب
ــر از آن فراتر را نيز می  توان مفروض  ــت، و همچنين فرات ممكن اس
ــله جز به انقطاع فرض ما انقطاعی ندارد. و آن،  ــت، و اين سلس داش
ــود،ولی  نامتناهی اليقفی [حقيقتی كه در هيچ حدی متوقّف نمی  ش
ــله، هيچگاه جز مقداری  ــت] می  باشد. از اين سلس دائما محدود اس
ــدا نمی  كند. و آن چه قابل افزايش  ــی و محدود، وجود فعلی پي متناه
ــت؛ [نه موجود فعلی] اما اينكه اين  ــت تنها قابل وجود اس بر آن اس
ــلب  ــد ـ به نحو عدول نه به نحو س ــل نامتناهی باش ــله بالفع سلس

تحصيلی ـ غير معقول است.
ــت كه چسان مطلب به اين  ــگفتی بسيار اس بنابراين موجب ش
ر از نظر اهل فلسفه دور  ــال تعمق و تفكّ ــادگی در طول صدها س س
ــه هرگز نامتناهی  ــكام نامتناهی اليقفی (ك ــان بين اح مانده و ايش
ــه البتّه صرفا موجودی موهوم  ــد)، با نامتناهی حقيقی (ك نخواهد ش

بوده و وجود آن محال ذاتی است) خلط كرده اند.
ــدم تناهی» ـ مانند  ــوع فرض «تناهی و ع ــكال دوم) موض اش
ــت، و نسبت دادن  «ملكه و عدم»، تنها حقيقت امتدادی و عددی اس
آن به ذاتی كه بر خالف مقدار و عدد است موضوعا باطل می  باشد. 
ــته باشد به خودی  لذا فرض موجود نامتناهی ای كه جزء و كل نداش
ــال كه جزء و كلّ و مقدار و عدد  ــت، و خداوند متع خود متناقض اس
ــدارد، ذاتا به كوچكی و بزرگی و كمی و زيادی و  ــان و مكان ن و زم

تناهی و عدم تناهی وصف نمی  شود.
اميرالمؤمنين عليه السالم می  فرمايند:

ــيما، وال بذی  ــس بذی كبر امتدت به النهايات فكبرته تجس لي
ــأنا وعظم  ــيدا، بل كبر ش مته تجس ــات فعظّ ــت به الغاي ــم تناه عظ

سلطانا.۸۱
ــت كه جوانب مختلف، وجود او را به  بزرگی او به اين گونه نيس
اطراف كشانده باشند، و گرنه تو او را تنها جسمی بزرگ انگاشته ای، 
ــت كه همه اطراف به او پايان يافته  و دارای آن چنان عظمتی نيس
باشند، و گرنه در اين صورت تو او را تنها جسدی بزرگ پنداشته ای، 

بلكه او دارای بزرگی شأن و عظمت سلطنت است.
اشكال سوم) جز خداوند متعال، همه اشيا، قابل وجود و عدمند؛ 
ــبت ذات آن با  ــت كه نس و مخلوق، حقيقتی دارای مقدار و اجزا اس
ــاوی است. تفاوت و تعدد و تمايز  ــان و مس وجود و عدم كامال يكس
ــيای  امتدادی و مخلوق نيز به نفس اجزای عينی و تركيبی آن ها  اش
می  باشد، و اعتقاد به تعدد و تفاوت اشيا از جهت تشكيك و شدت و 
ــيط و بدون جزء و غير  ضعف وجود آن ها در ضمن يك حقيقت بس
قابل زياده و نقصان، غير معقول و خالف ذات آن ها است. امام جواد 

عليه السالم می  فرمايند:
ئ، واّهللا  واحد ال متجزّئ وال متوهم  ــزّ ــوی الواحد متج إن ما س
ــم بالقلّة والكثرة فهو مخلوق  ــة والكثرة، وكلّ متجزّئ أو متوه بالقلّ

دالّ علی خالق له.۸۲
ــت، و خداوند  ــا جز خداوند يگانه، همه چيز دارای اجزا اس همان
يكتا نه دارای اجزا است و نه قابل تصور به كمی و زيادی می  باشد. 
ــد  هر چيزی كه دارای اجزا بوده يا قابل تصور به كمی و زيادی باش

مخلوق است و داللت بر اين می  كند كه او را خالقی می  باشد.
ــت كه حقيقت دارای مراتب حقيقتی عددی است،  ــكی نيس ش
ــد.  وموضوع عدد «كميت و مقدار و قابليت زياده و نقصان» می  باش
ــورد حقايق دارای  ــكيك در م ــود درباره محال بودن تش ــفه خ فلس

كميت معترف است كه:
إن الكم ال يوجد فيه التشكيك بالشدة والضعف وهو ضروری أو 

قريب منه، نعم يوجد فيه التشكيك بالزيادة والنقص.۸۳
همانا در كميت و مقدار، تشكيك از جهت شدت و ضعف وجود 
ندارد، و اين حكم يا بديهی است و يا نزديك به بديهی. آری در آن 

تشكيك از جهت زياده و نقصان پيدا می  شود.
ــكيكی  ــفه و عرفان نيز برای عقيده «تفاوت تش خود اهل فلس
ــا» نيافته، و به  ــی (مقداری) آن ه ــيری جز «تفاوت كم اشيا»،تفس

شكى نيست كه مخلوقات، در هستى خود، هرگز 
مستقل نيسـتند، اما عدم استقالل وجودى اشيا، 
به اين معنى نيسـت كه وجود آن ها خارج از ذات 
خداوند متعال نيسـت، بلكه وضوحا به اين معنى 
اسـت كه: وجود و بقاى آن ها وابسـته به اراده و 
مشيت و ايجاد خداوند مى  باشد و بدون آفرينش 

و مشيت او وجود و بقا نخواهند داشت.
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ــت پذيرفته اند كه تفاوت وجود  صراح
ــت محدوديت  ــق از جه ــق و خل خال
ــت و احاطه  ــدم محدودي ــق، و ع خل
ــت، و هيچ چيزی  وجودی خداوند اس
ــام ـ از حيطه  ــی ماديات و اجس ـ حتّ

وجود حق متعال خارج نمی  باشد.
مال هادی سبزواری می  گويد:

من لوازم الوجوب، التمامية وفوق 
ــبة إلی الوجودات الّتی  التمامية بالنس
ــیء هو  ــيجیء أن تمام الش دونه، وس
ــیء وما يفضل عليه؛ وأن البسيط  الش

كلّ االشياء دونه بنحو أعلی.۸۴
ــودن،  ب ــود  واجب الوج ــوازم  ل از 
ــبت به  ــوق تماميت نس ــت و ف تمامي
ــد. و  ــودات پايين تر از آن می  باش وج
ــه زودی خواهيم گفت كه «تماميت  ب
ــد  يك چيز»، خود همان چيز می  باش
وفزونی های بر آن. و نيز خواهيم گفت 
كه: وجود بسيط (خداوند)، مساوی با 

تمامی اشيا و موجودات پايين تر از آن به نحو اعلی می  باشد.
مالصدرا نيز تصريح می  كند:

إن تمام الشیء هو الشیء وما يفضل عليه.۸۵
كمال و تمام شی ء، يعنی خود همان شی ء و فزون تر بر آن.

بنابراين اعتقاد به تفاوت تشكيكی اشيا از جهت شدت و ضعف 
ــفی در مورد تفاوت خالق  در وجود، موهوم بوده، و نتيجه مبانی فلس
ــدت و ضعف ياد می  شود ـ منحصر به  و خلق ـ كه از آن با تعبير ش
ــد و ديگری  ــود كه: يكی بی نهايت از ديگری بزرگتر باش اين می  ش
ــا يصفه الواصفون،  ــبحانه و تعالی عم بی نهايت از آن كوچكتر! فس
وينحله المحددون من صفات االقدار ونهايات االقطار. بلكه با توجه 
ــزرگ»و «بی نهايت كوچك» مصداق واقعی  به اينكه «بی نهايت ب
نداشته و وجود هر دوی آن ها محال ذاتی است، نتيجه اين می  شود 
ــر دو ممتنع الوجود  ــان خالق و مخلوق ه ــاس تعريف ايش كه بر اس

(چيزی كه وجود آن ذاتا محال است) باشند.
اشكال چهارم) بر اساس برهان قطعی عقلی و ضرورت غيرقابل 
ــق و علتّ حقيقی وجود  ــرع، آفريننده و خال ــكار مكتب وحی و ش ان
ــت كه آن ها را ايجاد فرموده باشد، ولی چنانچه بر  مخلوقات آن اس
ــاس برهان فلسفی مذكور، علّت و معلول را اين گونه تفسير كنيم  اس
كه: معلول مرتبه ای از وجود علت است كه خارج از حيطه وجود آن 
ــك مخلوقات را  ــتقل و جدا از آن ندارد، بدون ش نبوده و وجود مس

اجزای وجود خداوند دانسته ايم نه مخلوقات او.
ــتقل  ــتی خود، هرگز مس ــت كه مخلوقات، در هس ــكی نيس ش
نيستند، اما عدم استقالل وجودی اشيا، به اين معنی نيست كه وجود 
ــت، بلكه وضوحا به اين معنی  آن ها خارج از ذات خداوند متعال نيس

ــت كه: وجود و بقای آن ها وابسته  اس
ــاد خداوند  ــيت و ايج ــه اراده و مش ب
می  باشد و بدون آفرينش و مشيت او 

وجود و بقا نخواهند داشت.
ــكال پنجم) گرچه اعتقاد به  اش
ــوم و خالف  ــی، موه ــود نامتناه وج
ــت، اما  ــل و برهان اس مقتضای عق
اعتقاد به وجود بی نهايتی كه مرتبه ای 
ــر از آن، آن هم بی نهايت فراتر و  فرات
نامتناهی تر از آن!! وجود داشته باشد 

به هيچ وجه قابل توجيه نيست.
ــودی كه  ــم) موج ــكال شش اش
ــودی  ــب وج ــت مرات دارای بی نهاي
فرض شده باشد دارای بی نهايت اجزا 
می  باشد، و اعتقاد به واجب الوجودی 
كه مركّب از بی نهايت اجزا باشد (كه 
ــا معنای واقعی تركيب نيز همين  تنه
ــت، نه تركيب از وجود و عدم، كه  اس
صرفا امری اعتباری می  باشد و بدون 
ــام تركيب، بلكه بدترين اقسام تركيب ناميده اند)  جهت آن را از اقس
ــد، نه اعتقاد به  ــت اعتقاد به بی نهايت واجب الوجود می  باش در حقيق
ــام و توليد و تولّد  خدای واحد يگانه بی نظيری كه ذاتا غيرقابل انقس

و صدور و تجلّی و ظهور و تصور و توهم است.
ابن عربی صريحا می  گويد:

ــياء لم تفارق خزائنها، وخزائن االشياء لم تفارق عندية   إن االش
ــی لم تفارق ذات الحق تعالی، فمن  ــق تعالی، وعندية الحق تعال الح
ــهد المجموع، وما فی  ــور الثالثة فقد ش ــهد واحدة من هذه االم ش

الكون أحدية إال أحدية المجموع.۸۶
ــيا، از خزائن خود جدا نشده اند. و خزائن اشيا، نزد حق تعالی   اش
ــودن، از ذات حق تعالی  ــته اند. و نزد حق تعالی ب ــودن را وانگذاش ب
ــه گانه را  ــت. پس هر كس يكی از اين امور س ــته اس مفارقت نجس
مشاهده كند، هر سه را مشاهده كرده است. و در صحنه وجود هيچ 

احديتی جز احديت مجموع وجود ندارد. 
و می  گويد:

 كلّ ذلك من عين واحدة ال، بل هو العين الواحدة، وهو العيون 
الكثيرة.

ــه او خودش عين واحد  ــت، نه، بلك  همه آن ها از يك عين اس
است، و او خودش عيون كثير است۸۷ 

و قيصری در شرح آن گويد:
ــذات الواحدة، ثم  ــود الخلقی، صادر من ال ــك الوج  أی كلّ ذل
ــعر بالمغايرة، فقال: بل ذلك الوجود الخلقی هو  أضرب عنه النّه مش
ــب متعددة، وذلك العين  ــك العين الواحدة الظاهرة فی مرات عين تل
الواحدة الّتی هی الوجود المطلق، هی العيون الكثيرة باعتبار المظاهر 

وحـدت وجوديـان هنگامـى كـه با سـيل 
انتقادات اهل دين و برهان مواجه مى  شوند، 
براى فرار از اشكاالت منتقدين مى  گويند: 
وحدت وجـود معانـى گوناگونـى دارد كه 
بعضى از آن ها باطل اسـت و بعضى ديگر 
صحيح مى  باشـد اما كم ترين تأمل نشان 
مى  دهـد معنـاى وحـدت وجود يـك چيز 

بيشتر نيست، و آن همين است كه:
آن چه موجود است حقيقتى واحد است كه 
نه آغـازى دارد، نه انجامـى؛ و نه ابتدايى 
دارد، نـه انتهايـى؛ و نـه خالقـى دارد، نه 
آفريننده اى؛ بلكـه همين حقيقت واحد هر 
لحظه بـه صورتـى درمى آيد و هـر آن به 

شكلى در تجلى و ظهور است.
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المتكثّرة. كما قال:
سبحان من أظهر ناسوته
 سر سنا الهوته الثاقب
ثم بدا فی خلقه ظاهرا

فی صورة االكل والشارب
فانظر ما ذا تری.۸۸

 يعنی: همه  آن وجودهای خلقی، صادر از همان ذات واحد است، 
و چون از اين سخن بوی مغايرت می  آيد، از آن برگشته و می  گويد: 
ــت كه در مراتب متعدد  لقی، عين همان واحدی اس بلكه آن وجود خَ
ظاهر است. و آن ذات واحدی كه همان وجود مطلق است به اعتبار 

مظاهر فراوانش، خود همان عيون كثير و فراوان می  باشد.
 ابن عربی می  گويد:

ــئلة أن الممكنات  ــر الذی فوق هذا فی مثل هذه المس  ثم الس
ــود إال وجود الحق بصور أحوال ما  ــی أصلها من العدم وليس وج عل
ــد علمت من يلتذ ومن  ــها وأعينها فق هی عليه الممكنات فی أنفس

يتألم.۸۹
قيصری می  گويد:

ــن العدم، غير  ــان الممكنة باقية علی أصلها م ــرح: أی االعي ش
ــمت  ــة من الحضرة العلمية كما قال فيما تقدم: واالعيان ما ش خارج
ــا  ــة الوجود بعد، وليس وجود فی الخارج إال وجود الحق متلبس رائح
ــه إال الحق، وال يتألم منه  ــور أحوال الممكنات فال يلتذ بتجليات بص

سواه.۹۰ 
«وحدت از ديدگاه عارف و حكيم» می  نويسد:

ــت كه هيئت مجموعيه و صور احاطيه ای كه اشيا  ــك نيس  ش
ــات و احديت جمع  ــا حقيقتی ورای اين خصوصي ــت برای آن ه راس

آن ها نيست.۹۱ 
تفسير الميزان می  نويسد:

 الروابط الوجودية غير خارجة 
الوجود عن وجود موضوعها ومن 

تنزالته.۹۲
فلسـفه و عرفان خداوند 
را نامتناهى و عين وجود اشيا 

مى  پندارد
ــفه و  ــم فلس ــه گفتي چنانك
ــل از اينكه  ــری، غاف معرفت بش
اتّصاف به "تناهی و عدم تناهی" 
ــيای مخلوق  ــؤون ويژه اش از ش
ــن  ــت، چني ــدار اس و دارای مق
ــدارد كه چون ذات خداوند  می  پن
متعال محدود و متناهی نيست، 
ــی و نامحدود  ــس بايد نامتناه پ
ــتی را منحصر  ــذا هس ــد، ل باش
ــته، و وجود  ــود خدا دانس به وج

ــيا می  شمارد، و جز وجود او وجود هيچ  خداوند را عين وجود كلّ اش
چيز ديگری را نمی  پذيرد. فلسفه و عرفان می  گويد:

ــياء، ال يعوزه  ــيط الحقيقة فهو بوحدته كل االش ــا هو بس كل م
شیء منها... إن البسيط كل الموجودات من حيث الوجود والتمام.۹۳

ــته  ــودی كه در ذات خود قيد و بند و محدوديت نداش هر موج
ــت و هيچ يك از  ــود، عين همه چيزها اس ــد به نفس وحدت خ باش
ــتند،... همانا ذات بسيط بدون قيد، از  موجودات خارج از ذات او نيس

حيث وجود و تماميت، نفس همه موجودات است.
و می  گويد:

ــا ندركه فهو وجود الحق فی أعيان الممكنات... وإذا كان  كل م
ــه وجود حقيقی، فهذا  ــا ذكرته لك فالعالم متوهم ما ل ــر علی م االم

حكاية ما ذهب إليه العرفاء االلهيون واالولياء المحقّقون.۹۴
آنچه ادراك می  كنيم، نفس وجود حق در وجود عينی مخلوقات 
ــت كه برايت گفتم، نتيجه اين  ــت... و حال كه امر بدين سان اس اس
ــت و وجود حقيقی و  ــود كه عالم موجودی وهمی و خيالی اس می  ش
ــت بيان آن چه كه عرفای الهی و اوليای محقّق  واقعی ندارد، اين اس

بدان اعتقاد دارند.
و می  گويد:

أما الواجب جل ذكره فليس له حد محدود... وال نهاية لوجوده... 
ــماء وال بر وال بحر وال عرش  ــماء وال أرض وال س فال يخلو عنه س

وال فرش.۹۵
ــت... و وجود او را نهايتی نباشد...  واجب جل ذكره محدود نيس
ــت و نه زمينی و نه خشكی ای و نه  ــمانی از او خالی اس پس نه آس

دريايی و نه بلندی ای و نه پستی ای.
و می  گويد:

ــوب  ــوده تعالی ال يش إن وج
بعدم شیء من االشياء.۹۶

ــد تعالی  ــود خداون ــا وج همان
ــه و متركّب با عدم هيچ يك  آميخت

از اشيا و موجودات نيست.
و همچنين می  گويد:

إن جميع الموجودات عند أهل 
ــة والحكمة االلهية المتعالية  الحقيق
ــا أو صورة نوعية  عقال كان أو نفس
ــور الحقيقی  ــب أضواء الن من مرات

وتجليات الوجود القيومی.۹۷
ــت و حكمت  ــل حقيق نزد اه
واالمقام الهی، همه موجودات اعم 
ــورت نوعيه،  ــل و نفس و ص از عق
ــات پرتو نور  ــه از طبق ــه و هم هم
حقيقی، و آشكار شدن وجود قيومی 

خداوندند.
و می  گويد:

از جهـت اصـول و مبانـى، هيـچ تفاوتـى بيـن 
نحله هاى مختلف فلسـفى و عرفانى وجود ندارد، 
مكتب «مشـاء» و «اشـراق» و «حكمت متعاليه» 
و «عرفـان هنـدى» و «بودايـى» و «يونانـى» و 
«ابن عربـى» و... همه يك چيز مى  گويند. بديهى 
اسـت هر كس زير بـار اعتقاد بـه معناى واقعى 
«خلقـت و آفرينـش الهـى» نـرود، و نپذيرد كه 
خداوند متعال اشـيا را بدون سابقه وجودى آن ها 
(ال من شى ء) آفريده است ـ كه البته تمامى اهل 
فلسـفه و عرفان ايـن چنينند ـ بايـد «ذات خدا 
و خلـق» را عينـا يك چيز بدانـد، و تعدد و تغاير 
آن ها را صرفا امرى اعتبارى و غير واقعى ـ مانند 
تفـاوت بين «جـزء و كل» و «دريا و امواج آن» ـ 

بشمارد و بگويد:
غيرتش غير در جهان نگذاشت     
الجــرم عين جمله اشـيا شـد!
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ــی دار الوجود غيره ديار،  ليس ف
ــی عالم الوجود أنه  وكل ما يترائی ف
ــود فإنما هو... فی  غير الواجب المعب

الحقيقة عين ذاته.۹۸
در صفحه وجود، جز خدا دياری 
ــدارد، و هر  ــت و احدی وجود ن نيس
ــود به عنوان  ــزی كه در عالم وج چي
غير واجب معبود می  نمايد در حقيقت 

عين ذات اوست.
و می  گويد:

إن كل محدود فهو مخلوق، وإن 
ــس بمخلوق فهو ليس بمحدود  ما لي

إلی حد، فال نهاية لوجوده.۹۹
ــت، و آن چه  هر موجود دارای حد و مقدار و اندازه ای مخلوق اس
ــس وجود آن،  ــت، پ ــد محدود به هيچ حدی نيس ــه مخلوق نباش ك

اندازه ای ندارد و نامتناهی است.
و نيز:

واجب الوجود صمد است، هيچ كمی و نبودی در آن راه ندارد... 
شواهد ربوبيه بدين معنی اشارت دارد كه فرمود «كل بسيط الحقيقة 
من جميع الوجوه فهو بوحدته كل االشياء»... و چون وجود غيرمتناهی 
است و شامل و جامع جميع خيرات و فعليات است كه هيچ چيزی از 

حيطه وجودی او خارج نيست اشاره بدان نتوان كرد.۱۰۰
و نيز: 

إن االطالق الذاتی ال يشذ عن شیء وال يشذ عنه شیء.۱۰۱
ــزی از آن بيرون  ــت كه هيچ چي ــا اطالق ذاتی چنان اس همان

نبوده، و آن نيز از هيچ چيزی خارج و جدا نيست.
و نيز:

ــیء وال يعزب  ــود مطلق ال يعزب عن ش ــبحانه موج إن اّهللا  س
عنه شیء.۱۰۲

همانا خداوند سبحانه موجود بدون حد و مرز و مطلقی است كه 
از هيچ چيز جدا نبوده، و هيچ چيزی از ذات او خارج نيست.

و نيز:
ــدود، فال غير  ــی إال واحدا مطلقا غير مح ــس الموجود االزل لي
ــاه الموجود الغير  ــه، إذ ال مجال للغير فی تج ــاك حتی تباين مع هن

المتناهی.۱۰۳
ــت، پس غير از  ــود ازلی جز واحد بدون قيد نامتناهی نيس موج
ــرا در مقابل موجود  ــد، زي ــزی وجود ندارد كه با آن مبائن باش او چي

بی انتها، مجالی برای وجود غير آن باقی نمی  ماند.
و نيز:

ــن المجال لفرض  ــال الوجود كله... فأي ــر المتناهی قد م إن غي
غيره.۱۰۴

همانا موجود نامتناهی همه وجود را پر كرده و فرا گرفته است،... 
پس چه جايی برای فرض وجود غير او باقی می  ماند؟!

و نيز:
إنها [الذات االلهية] هی الظاهرة 

بصورة الحمار والحيوان.۱۰۵
به تحقيق كه آن، [ذات الهی] 
به صورت االغ و حيوان ظاهر شده 

است.۲
ــف المراد»  ــات كش در «تعليق

آمده است:
حيث إنه تعالی وجود صمدی، 

فهو الواحد الجميع.۱۰۶
از آنجا كه خداوند وجود صمدی 
است، پس او همان يگانه ای است 

كه همه اشيا می  باشد.
تفسيرات گوناگون وحدت وجود! 

وحدت وجوديان هنگامی كه با سيل انتقادات اهل دين و برهان 
مواجه می  شوند، برای فرار از اشكاالت منتقدين می  گويند:

ــی از آن ها باطل  ــی گوناگونی دارد كه بعض ــدت وجود معان وح
است و بعضی ديگر صحيح می  باشد!!

ــان می  دهد معنای وحدت وجود يك چيز  اما كم ترين تأمل نش
بيشتر نيست، و آن همين است كه:

ــازی دارد،  ــت كه نه آغ ــت حقيقتی واحد اس آن چه موجود اس
ــی دارد، نه  ــه انتهايی؛ و نه خالق ــه ابتدايی دارد، ن ــه انجامی؛ و ن ن
آفريننده ای؛ بلكه همين حقيقت واحد هر لحظه به صورتی درمی آيد 

و هر آن به شكلی در تجلی و ظهور است.
ارائه تفسيرهای مختلف برای وحدت وجود امری كامال صوری 

و ظاهری است نه درونی و محتوايی.
ــن نكته ضرورت دارد كه از جهت اصول و مبانی، هيچ  تذكر اي
ــفی و عرفانی وجود ندارد، مكتب  تفاوتی بين نحله های مختلف فلس
ــان هندی» و  ــراق» و «حكمت متعاليه» و «عرف ــاء» و «اش «مش
ــی» و «ابن عربی» و... همه يك چيز می  گويند.  «بودايی» و «يونان
ــای واقعی «خلقت و  ــار اعتقاد به معن ــت هر كس زير ب بديهی اس
آفرينش الهی» نرود، و نپذيرد كه خداوند متعال اشيا را بدون سابقه 
ــه البته تمامی اهل  ــت ـ ك ــی ء) آفريده اس وجودی آن ها (ال من ش
ــد «ذات خدا و خلق» را عينا يك  ــفه و عرفان اين چنينند ـ باي فلس
ــز بداند، و تعدد و تغاير آن ها را صرفا امری اعتباری و غير واقعی  چي
ــمارد و  ـ مانند تفاوت بين «جزء و كل» و «دريا و امواج آن» ـ بش

بگويد:
غيرتش غير در جهان نگذاشت     
الجـــرم عين جمله اشيا شد!۱۰۸

ــت و  ــت وجوب اس چون به دقت بنگری آن چه در دار وجود اس
بحث در امكان برای سرگرمی است.۱۰۹

فعل بى نهايت؟!

افعـال خداوند متعال حقيقتا متعدد اسـت، و 
اعتقاد به اينكـه: «از خداوند متعال يك فعل 
بيشتر صادر نشده است»، اختصاص به اهل 
فلسفه دارد كه آن را بر مبناى قاعده نادرست 
«الواحد ال يصدر عنه إال الواحد: از واحد، جز 
واحـد پديـد نيايد» گفته انـد، و عالم را پديد 
آمـده از ذات خداونـد متعال پنداشـته اند، و 
حـال اينكه عالم «مخلوق» خداوند اسـت نه 

«صادر» و پديد آمده از ذات او.
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ــی الرضا عليه السالم والفلسفة االلهية"  در كتاب "علی بن موس
نه تنها ذات خداوند متعال "بی نهايت" دانسته شده، بلكه خلق و تدبير 

الهی نيز نامتناهی انگاشته شده و در اين مورد چنين آمده است:
ــی التوحيد الربوبی، وإطالق التدبير الغير المتناهی، هو  إن مقتض

أنه ال يوجد شیء إال بتدبيره تعالی.۱۱۰
ــای توحيد ربوبی و بی حد و مرز بودن تدبير غير متناهی  مقتض

اين است كه هيچ چيزی خارج از تدبير خدای تعالی موجود نشود.
ــت تدبير، يك حقيقت عددی است و حقيقت  با اينكه بديهی اس
عددی محال است بی نهايت باشد. عالوه بر اينكه اگر تدبيرات الهی 
ــی برای امكان وجود يافتن چيزی ديگر  بی نهايت می  بود ديگر جاي
باقی نمی  ماند كه سخن از دخول يا خروج آن از تدبير الهی در ميان 
ــل زيادت بودن دائمی فعل  ــالم در مورد قاب آيد. امام رضا عليه الس

الهی می  فرمايند:
ــه بال حدود وال  ــیء مع ــد، فلم يزل واحدا كائنا ال ش ــا الواح أم
ــا مختلفا بأعراض  ــم خلق خلقا مبتدع ــراض وال يزال كذلك، ث أع
ــدود مختلفة... ال لحاجة كانت منه إلی ذلك. إنه لو كان خلق ما  وح
خلق لحاجة، لم يخلق إال من يستعين به علی حاجته، ولكان ينبغی 
ــوان كلما كثروا كان صاحبهم  ــق أضعاف ما خلق، الن االع أن يخل

أقوی.
والحاجة يا عمران، ال يسعها النه لم يحدث من الخلق شيئا إال 

حدثت فيه حاجة أخری، ولذلك أقول: لم يخلق الخلق لحاجة.۱۱۱
خداوند يگانه، ازال يكتا و بدون حدود و اعراض بود و هيچ چيزی 
ــپس خلقی دارای اعراض و حدود مختلف و  ــت. س با او وجود نداش
ــت، و  ــود... نه به جهت نيازی كه به آن ها داش ــون ابداع فرم گوناگ
ــانی را  ــر قرار بود مخلوقات را به خاطر نياز خود بيافريند جز كس اگ
ــزاوار بود  ــد نمی  آفريد، و س كه به وجود آن ها در رفع نياز خود بكوش
ــت بيافريند، زيرا كمك كاران هر  ــه چندين برابر آن چه آفريده اس ك
ــود. ای عمران،  ــند صاحب آن ها نيرومندتر خواهد ب ــتر باش چه بيش

نيازمندی پايان ندارد، زيرا هيچ 
چيزی خلق نمی  شود مگر اينكه 
موجب حاجت تازه ای می  گردد، 
ــت كه  ــت اس ــن جه ــه همي ب
ــم خلق را برای رفع نياز  می  گوي

خويش نيافريده است.
ــاره،  اش ــورد  م ــاب  كت در 
ــد متعال در  ــات فعل خداون صف
عين كثرت، واحد دانسته شده و 

در اين باره چنين آمده است:
ــع  ــل ـ م ــات الفع إن صف
ــاـ  ترجع إلی فيض واحد  كثرته
متطور بأطوار خاصة، وذلك هو 
ــا عليه  ــن موالنا الرض ما مر م
ــالم فی قوله «إن الواحد...  الس

ــس يقال له أكثر من فعل وعمل وصنع»، فليس له ضمير و قصد  لي
ــل إنما أمره واحد ـوهو  ــان المخلوق ب زائد مع الفعل ـكما فياالنس
أی االيجاد  (كن) أی الصنع وإنما التعدد فی المصنوع، كما أن (كن)ـ 
ــيط له ثبات، وإنما التركب والتغير فی الموجود المعبر عنه ب:  أمر بس

(يكون).۱۱۲
«صفات فعل» با وجود فراوانی خود، در اصل جز فيض واحدی 
ــد، و اين مطلب همان  ــتند كه به صورت های مختلف در می  آي نيس
ــالم فرمودند كه:  ــت كه مواليمان حضرت رضا عليه الس چيزی اس
ــتر از آفريدن يا ساختن يا انجام دادن،  «همانا درباره واحد تعالی بيش
چيزی گفته نمی  شود»، خداوند مانند انسان نيست كه فكر و انديشه 
ــت و آن  ــد، بلكه امر او واحد اس ــته باش و قصدی زائد بر فعل داش
ــت و تعدد تنها در ناحيه مصنوعات و مخلوقات  همان «آفريدن» اس

می  باشد.
كما اينكه ايجاد و آفريدن نيز امر بسيطی است كه دارای ثبات 
است و تركّب و تغير تنها در موجودی است كه از آن به: «می باشد» 

تعبير می  شود.
ــته و به  ــت دانس ــرآن كريم» عقيده فوق را اعتقادی نادرس «ق

شدت با آن مبارزه نموده، می  فرمايد:
ــت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل  ــت اليهود يد اّهللا  مغلولة، غل «وقال

يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء».۱۱۳
ــت خداوند بسته است، دستشان بسته و  يهودان پندارند كه دس
بر ايشان لعنت باد كه چنين گويند، بلكه دست خداوند باز است، هر 

گونه كه بخواهد اعطا می  نمايد.
و امام صادق عليه السالم در تفسير آيه فوق می  فرمايند:

ــت اليهود يد اّهللا  مغلولة»: لم يقولوا: «إنه هكذا»، ولكنهم  «وقال
قالوا: «قد فرغ من االمر فال يزيد وال ينقص». فقال اّهللا  جل جالله 
ــوطتان  ــا لقولهم: «غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبس تكذيب
ــاء»، ألم تسمع اّهللا  يقول «يمحو اّهللا  ما يشاء ويثبت  ينفق كيف يش

وعنده أم الكتاب».۱۱۴
«يهوديان گفتند: دست خداوند 
ــت»، منظور آنان اين نبود  بسته اس
كه: «اين چنين»، بلكه گفتند: «كار 
ــت، پس هيچ  ــان يافته اس خدا پاي
چيزی كم و زياد نمی  كند». خداوند 
ــان  در تكذيب آنان فرمود: «دستش
بسته باد، و به جهت اين گفتارشان 
ــت  ــت باد. بلكه دس ــان لعن بر ايش
ــت هر گونه بخواهد  خداوند باز اس
ــنيده ای  ــا نش ــد». آي ــاق می  كن انف
ــل می  فرمايد:  ــد عزّ و ج كه خداون
ــد محو و  ــر چه بخواه «خداوند ه
ــات می  فرمايد و نزد او ام الكتاب  اثب

است»؟

بـدون  «خـروج  و  ممازجـت»  بـدون  «دخـول 
بينونت»، صفت ذات خداوند متعال اسـت. وصف 
مذكور بيانگر اين اسـت كـه «دخول امتزاجى» و 
«خروج بينونتى» ملكـه و ويژگى حقايق متجزى 
اسـت. اين وصف اشاره به فراترى ذاتى خداوند 
از داشـتن مقدار و اجزا ـ كـه نتيجه تباين ذاتى 
او با خلق اسـت ـ دارد. بنابراين محال است كه 
ايـن وصف، وصف غير ذات خداوند و صفت فعل 
او باشـد. بديهى است تمامى ماسـواى خداوند 
متعـال اشـيايى عـددى و امتدادى مى  باشـند و 
دخولشـان با ممازجت، و خروجشـان با مبائنت 
است، و اعتقاد به دخول بدون ممازجت، و خروج 
بـدون مباينت، در مورد سـنخ حقايق امتدادى و 

عددى ذاتا محال است.
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برخی از اشكاالت كالم مزبور:
ــس افعال  ــد متعال، جز نف ــل خداون ــات فع ۱. صف
ــت، و فعل يا واحد است يا كثير،  اختياری او چيزی نيس
بنابراين محال است كه در عين كثرت خود واحد باشد.

۲. افعال خداوند متعال حقيقتا متعدد است، و اعتقاد 
به اينكه: «از خداوند متعال يك فعل بيشتر صادر نشده 
است»، اختصاص به اهل فلسفه دارد كه آن را بر مبنای 
قاعده نادرست «الواحد ال يصدر عنه إال الواحد: از واحد، 
جز واحد پديد نيايد» گفته اند، و عالم را پديد آمده از ذات 
خداوند متعال پنداشته اند، و حال اينكه عالم «مخلوق» 

خداوند است نه «صادر» و پديد آمده از ذات او.
ــالم كه به آن اشاره  ۳. كالم حضرت رضا عليه الس
ــت مذكور و با توجه به  ــد، با توجه به قبل و بعد رواي ش
ــت بدين  روايات صريح ديگری كه در اين باره آمده اس
ــود نياز به  ــه: «خداوند متعال در فعل خ ــت ك معنی اس
ــيله و آلت و ابزار  ــه و تصميم گيری و وس ــر و انديش فك
ــود كه: «انجام داد» و  ندارد و درباره او تنها گفته می  ش
«آفريد»»، نه اينكه معنايش اين باشد كه خداوند متعال 
ــل به صورت های  ــك فعل دارد و همان يك فع تنها ي

مختلف متطور می  شود و جلوه می  كند.
ــا علم، أبضمير أم  ــیء علم م ... قال عمران... فأخبرنی بأی ش

بغير ذلك؟
ــی أن تعلم  ــران، أليس ينبغ ــالم... يا عم ــال الرضا عليه الس ق
ــه أكثر من «فعل»  ــف بضمير، وليس يقال ل ــد ليس يوص أن الواح
ــب وتجزئة كمذاهب  ــس يتوهم منه مذاه ــل» «صنع»، ولي و»عم

المخلوقين وتجزئتهم.۱۱۵
ــه را می  داند به چه  ــد خداوند آن چ ــران گفت: پس بفرمايي عم
ــت يا با غير آن؟! امام  ــه اس ــيله ای می  داند؟ آيا با فكر و انديش وس
ــالم فرمودند:... ای عمران بايد بدانی كه خداوند يكتا  رضا عليه الس
متّصف به داشتن مغز و انديشه نمی  شود و درباره او بيش از اين گفته 
نمی  شود كه: «انجام داد» و «خلق كرد» و «آفريد». و هرگز درباره 

او مانند مخلوقات تصور وجود اجزا شايسته نيست.
۴. بين معنای مصدری فعل و ايجاد، با ذات موجود خارجی خلط 
ــت. ايجاد، معنای مصدری و فعلی بوده به معنای آفرينش  ــده اس ش
ــود خارجی  ــت كه عين وج ــد، و هرگز ممكن نيس ــد می  باش خداون
ــد. مخلوقات و آفريده های جهان، نتيجه آفرينش و فعل  مخلوق باش
ــاطت و تركّب  ــه خود معنای آفريدن الهی. بس ــند، ن خداوند می  باش
ــت، و  ــه اطوار مختلف نيز از اوصاف مخلوقات خداوند اس و تطور ب
توصيف فعل و آفريدن خداوند ـ كه معنايی مصدری است ـ به اين 

اوصاف بی معناست.
۵. ايجاد، معنای مصدری است، و ثبات معنای مصدری و فعلی 

محال است.
در كتاب مذكور آمده است:

ــيط وواحد محض، يصح القول بأن فيضه  وحيث إنه موجود بس
ــيط مطلق، داخل فی االشياء ال بالممازجة،  الصادر منه أمر واحد بس
ــارج عنها ال بالمباينة، من دون أن يراد من الفيض الواحد الفعل  و خ
الواحد العددی، الن العدد وغيره من الكميات وهكذا سائر االعراض، 
إنما تقع فی المراتب النازلة والوسطی من مراتب ذلك الفيض الواحد 
ــبة إلی فيضه  ــال مجال للوحدة العددية بالنس ــدة االطالقية، ف بالوح
ــط وهذا  المعبر عنه بوجه اّهللا  والفيض المنبس العميم ولطفه المطلقـ 
ــة: ب··· «أن الواحد ال يصدر  ــفية الناطق هو المراد من القاعدة الفلس

عنه إال الواحد».۱۱۶
ــت، پس  ــيط و واحد محض اس ــا كه خداوند موجود بس از آنج
می  توان گفت كه رشحه پديد آمده از ذات او، امر واحد بسيط مطلقی 
ــت، و بدون  ــيا داخل در آن هاس ــت كه بدون در آميختگی با اش اس

جدايی از آن ها خارج از آن ها می  باشد.
و مراد از فيض و رشحه واحد نيز واحد عددی نيست، زيرا عدد 
ــط تر آن  و كميات و اعراض ديگر در مراتب و طبقات پايين تر و وس
فيض واحد دارای وحدت اطالقی می  باشند، پس درباره فيض عميم 
ــط» از آن  و لطف مطلق او كه با عنوان «وجه اّهللا » و «فيض منبس
ــددی باقی نمی  ماند. و منظور از  ــود مجالی برای وحدت ع ياد می  ش
ــفی ای كه می  گويد: «از ذات واحد جز حقيقت واحد پديد  قاعده فلس

نمی  آيد»، نيز همين است.
ــكار با «معارف برهانی و وحيانی» است  كالم فوق در تباين آش

چرا كه:
ــيط همان نامتناهی  ــفه و عرفان از موجود بس ۱. مراد اهل فلس
ــود نامتناهی موهوم و  ــح داده ايم وج ــه بارها توضي ــت، و چنانك اس

 فلسفه و عرفان مدعي است كه ذات احديت را به علم حضوري 
و شـهودي و وجدانـي و يكي بودن عارف و معروف بدون واسـطه 
شـناخته اسـت، و مانند موجي كـه در حقيقت بـا آب يكي بوده، و 
واجد حقيقت آب است ما هم واجد حقيقت وجود خداييم! در حالي 
كه بنا بر ادله و براهين قطعي عقلي، و نيز بر اساس ضرورت تمام 
مكاتـب الهي و وحيانـي، ذات خداوند متعال به هيچ عنوان ـ نه به 
علـم حصولـي و نه به علم حضوري ـ شـناخته نمي  شـود، و هرگز 
انسـان از وله و حيرت در شـناخت خداوند متعـال بيرون نمي  آيد، 
و هر كس تصور، يا شـهود و وجدان خـود را ذات خداوند بپندارد، 
قطعا بتي را با خداي غير قابل وصول اشـتباه گرفته است، حال آن 
بت سنگ باشد يا چوب، يا نفس خودش، يا حقيقت علم، يا عقل، 

يا وجود فلسفي و عرفاني و يا چيز ديگر.
 شـناخت ذات خداوند به علم حضوري شهودي هم ـ كه بدون 
شك بر اساس وحدت عالم و معلوم و وحدت وجود استوار مي  باشد 
ـ محال اسـت، اما نسـبت بـه اثبات و تصديق وجـود او به عنوان 
"شيء بخالف األشـياء" و "خالق متعالي از قابليت تصور و توهم و 
شناخت و حضور و غيبت"، كامال ممكن بوده ولي اين شناخت تنها 

و تنها امري عقلي و استداللي است نه چيز ديگر.
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ــاطت در اصطالح  ــت، و با صرف نظر از معنای بس ــر معقول اس غي
ــوفان، (گفتيم كه فلسفه معنای بساطت را كه برای بيان ”جزء  فيلس
ــتن“ خداوند متعال به كار برده می  شود كامال تحريف كرده، و  نداش
آن را به معنای ”کمبود نداشتن“ و ”كل اشيا بودن“ و ”سعه وجودی 
ــاطت و  ــت كه موضوع فرض ”بس ــی“ می  گيرد!!) بايد دانس نامتناه
تركّب“ به معنای واقعی آن، ـ همانند تناهی و عدم تناهی تنها ذات 
ــت، و خداوند متعال خالق مقادير و بر خالف  امتدادی و مخلوق اس
ــيای دارای اجزا بوده، و شأنيت اتّصاف به اوصاف آن ها را ندارد،  اش
ب، و نه متناهی است و نه نامتناهی.  ــيط است و نه مركّ لذا او نه بس
نيز در جای خود بيان شده است كه تحقّق شی ء بسيط ـمانند آن چه 

درباره نامتناهی گفتيم در عالم مقدار نيز محال است.
ــس صدور آن از ذات  ــت پ ۲. اگر فيض خداوند عين ذات اوس
خداوند چه معنايی دارد؟ و اگر غير اوست پس چگونه دو ذات بسيط 

واحد مطلق پيدا شدند و موجب محدوديت يكديگر نشدند؟!
ــروج بدون بينونت»، صفت  ــول بدون ممازجت» و «خ ۳. «دخ
ــت. وصف مذكور بيانگر اين است كه «دخول  ذات خداوند متعال اس
ــت.  امتزاجی» و «خروج بينونتی» ملكه و ويژگی حقايق متجزی اس
اين وصف اشاره به فراتری ذاتی خداوند از داشتن مقدار و اجزا ـ كه 
نتيجه تباين ذاتی او با خلق استـ  دارد. بنابراين محال است كه اين 
ــت  ــد. بديهی اس وصف، وصف غير ذات خداوند و صفت فعل او باش
ــيايی عددی و امتدادی می  باشند  ــوای خداوند متعال اش تمامی ماس
ــان با مبائنت است، و اعتقاد به  ــان با ممازجت، و خروجش و دخولش
ــنخ حقايق  دخول بدون ممازجت، و خروج بدون مباينت، در مورد س

امتدادی و عددی ذاتا محال است.
ــتثنا  ــت؛ و اس ۴. غير از ذات خداوند متعال، همه چيز عددی اس
ــته اند از مطلق عدد،  ــض خداوند پنداش ــزی كه آن را في كردن چي

نادرست است.
ــواز اجتماع  ــتلزم ج ــود دو واحد غير عددی، مس ــرض وج ۵. ف
ــت، چه اينكه فرض دوئيت تنها در مورد حقيقت عددی  نقيضين اس
ممكن است، و فرض وجود فرد دوم برای حقيقت غيرعددی خالف 
ذات آن می  باشد. بنابراين عقيده مذكور به جای اين كه پای ماسوای 
ــود متعالی خداوند را  ــد را به عالم وحدت حقيقی باز كند، وج خداون
ــانده، و اعتقاد به وحدت  به عالم مقدار و عدد و وحدت اعتباری كش

حقيقی او را محال می  سازد.
۶. اعتقاد به صدور اشيا از ذات خداوند متعال باطل است. تمامی 

اشيا مخلوق و آفريده حق متعالند نه صادر از ذات او.
ــل تنزّل به مراتب و دارا  ــی كه در حقيقت وجود خود قاب ۷. ذات
ــد، ديگر ممكن نيست دارای بساطت و  بودن كميات و اعراض باش

وحدت حقيقی نيز باشد.
۸. ذاتی كه از آن صدور چيزی امكان داشته باشد، ديگر ممكن 

نيست مركّب نباشد و نام واحد بر آن نهاده شود.
ادعاى اهل فلسفه در مورد معرفت كنه ذات خداوند

ــناخت کنه ذات"  ــدگاه برهان و وحی، امكان "معرفت و ش از دي
ــت كه دارای "مقدار و اجزا" باشد. کنه ذات  تنها درباره موجودی اس
ــناخت  ــا از حيطه وصول و ادراك و ش ــالف مقدار ذات ــود بر خ موج
ــق آثار و مخلوقات خود  ــد. چنين موجودی جز از طري خارج می  باش
ــرد، و هرگز علم به كنه وجود آن حاصل  ــورد تصديق قرار نمی  گي م

نمی  شود.
اين مطلب درست بر خالف ديدگاه معرفت بشری است كه كنه 
ــتی  ذات خداوند را "حقيقت وجود" می  داند و حقيقت وجود را به "هس
ــت ـ  ــامل همه چيز و مجموعه كائنات اس مطلق و بی انتها" ـ كه ش
تفسير می  كند، و ذات خداوند را بدون واسطه و به خودی خود قابل 
ــناخت می  شمارد، همان طور که موج  ــهود و ش وصول و ادراك و ش

دريا آب را بدون واسطه می يابد و شهود می کند!
فلسفه و عرفان مدعی است که ذات احديت را به علم حضوری 
ــطه  ــهودی و وجدانی و يکی بودن عارف و معروف بدون واس و ش
شناخته است، و مانند موجی که در حقيقت با آب يکی بوده، و واجد 
حقيقت آب است ما هم واجد حقيقت وجود خداييم! در حالی که بنا 
بر ادله و براهين قطعی عقلی، و نيز بر اساس ضرورت تمام مکاتب 
ــوانـ  نه به علم  ــد متعال به هيچ عن ــی، ذات خداون ــی و وحيان اله
ــود، و هرگز انسان  ــناخته نمی  ش حصولی و نه به علم حضوری ـ ش
ــناخت خداوند متعال بيرون نمی  آيد، و هر كس  از وله و حيرت در ش
ــهود و وجدان خود را ذات خداوند بپندارد، قطعا بتی را با  تصور، يا ش
خدای غير قابل وصول اشتباه گرفته است، حال آن بت سنگ باشد 
ــفی  يا چوب، يا نفس خودش، يا حقيقت علم، يا عقل، يا وجود فلس

و عرفانی و يا چيز ديگر.
شناخت ذات خداوند به علم حضوری شهودی هم ـ 
ــاس وحدت عالم و معلوم و وحدت  ــک بر اس که بدون ش
ــد ـ محال است، اما نسبت به اثبات  وجود استوار می  باش
ــياء“ و  ــیء بخالف األش و تصديق وجود او به عنوان ”ش
”خالق متعالی از قابليت تصور و توهم و شناخت و حضور 
و غيبت“، کامال ممکن بوده ولی اين شناخت تنها و تنها 

امری عقلی و استداللی است نه چيز ديگر.
امام رضا عليه السالم می  فرمايند:

ــن االفهام أن  ــام أن تكتنهه، وع ــع عن االوه ممتن
تستغرقه، وعن االذهان أن تمثّله، قد يئست من استنباط 

بايـد گفـت با صرف نظـر از اينكه «وجود صرف» محال اسـت در 
خارج مصداق داشته باشد، اين تناقضى آشكار است كه از طرفى 
گفته شود: «ذات خداوند شناخته نمى  شود»، و از طرف ديگر گفته 
شـود: «كنه ذات خداوند وجود اسـت و به علم حضورى شـناخته 
مى  شـود»، مضافا بر اينكه در نظر اهل فلسـفه و عرفان، اين گونه 
غيرقابل شـناخت بودن (يعنى غيرقابل شناخت بودن از حيث كنه 
وجـود)، اختصاصى به وجود خداوند متعال نداشـته بلكه از ديدگاه 

آنان همه اشيا از اين جهت غير قابل شناخت مى  باشند. 
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ــول،  ــح العق ــه طوام ــة ب االحاط
ونضبت عن االشارة إليه باالكتناه 
ــت العقول  ــوم... قد ضلّ بحار العل
ــار إدراكه، وتحيرت  فی أمواج تي
ــة ذكر أزليته...  االوهام عن إحاط
وال وصف يحيط به... فال إليه حد 
ــوب، وال له مثل مضروب،...  منس
تعالی عن ضرب االمثال والصفات 

المخلوقة علوا كبيرا.۱۱۷
امكان ندارد كه وهم ها حقيقت 
ــد، و فهم ها به  ــود او را دريابن وج
كنه ذات او برسند، و ذهن ها او را 

ممثّل سازند، عقل های بلندپرواز از يافتن حقيقت ذات او مأيوسند، و 
درياهای علم از اشاره به كنه وجود او می  خشكند... عقل ها در امواج 
ــان ادراك او گمند، و اوهام از ياد ازليت او در تحيرند، نه وصف  طوف
ــی  دارد، و نه مثالی  ــه زبان حقيقت او را بيان م ــد...و ن او را درمی ياب
ــاندن او پيدا می  شود... فراتر از اين است كه به وصف ها  برای شناس

و مثال های مخلوق شناخته شود فراتری بزرگی.
و می  فرمايند:

ــاه وحده من اكتنهه، وال حقيقته أصاب من مثّله، وال به  ...ال إي
ــه، وال إياه عنی من  ــار إلي ــدق من نهاه وال صمد صمده من أش ص

شبهه، وال له تذلّل من بعضه، وال إياه أراد من توهمه.۱۱۸
ــتجوی كنه وجود او پردازد از توحيد او دور افتاده  ...آنكه به جس
ــد به حقيقت شناخت او نرسيده  ــت، و آن كه او را به مثال شناس اس
است، و هر كس او را در اندازه آورد ايمان به او نياورده است، و آنكه 
ذات او را در نظر آورد يكتايی و صمدانيت و نظير نداشتن او را از نظر 
دور داشته است، هر كس او را شبيه و هم سنخ خلق داند او را قصد 
نكرده است، و هر كس او را دارای جزء بداند عظمت او را از می ان 

برده است، و هر كس او را در توهم آورد او را اراده نكرده است.

ــناخت خداوند را  ــود غيرقابل ش ــد كنه وج ــفه ادعا می  كن فلس
شناخته، و دانسته است كه خدا چيزی جز «حقيقت وجود» نبوده، و 
ــتی  حقيقت وجود نيز چيزی جز كلّ موجودات و واقعيات جهان هس

نمی  باشد، چنانكه مالصدرا می  گويد:
توحيد عرشی: إعلم أن ذاته تعالی حقيقة الوجود بال حد، وحقيقة 
ــياء وأن  ــوبه عدم، فالبد أن يكون بها وجود كل االش الوجود ال يش
ــیء  ــياء كلها إذ لو كانت تلك الذات وجود الش يكون هو وجود االش
بعينه أو االشياء بأعيانها ولم تكن وجودا لشیء آخر أو الشياء أخری 
ــا كان واجب الوجود محض حقيقة  ــم تكن حقيقة الوجود، فإذن لم ل
ــرف الذی ال أتم منه فال خارج عنه إال النقائص العدمية  الوجود الص
ــیء من الموجودات من  ــذّ عنه ش واالعدام، فهو كل الذوات وال يش

حيث كونه موجودا بل من حيث كونه ناقصا أو معدوما.۱۱۹
ــد تعالی «حقيقت وجود  ــی: بدانكه كنه ذات خداون توحيد عرش

نامتناهی»است و حقيقت وجود با 
ــی نمی  آميزد، پس بايد  هيچ عدم
حتما وجود همه اشيا به آن بوده و 
ــيا باشد زيرا  آن هم وجود همه اش
ــی ء يا  اگر آن ذات، وجود يك ش
ــی ء بوده، و وجود شی ء يا  چند ش
ــيايی ديگر نباشد، الزم می  آيد  اش
ــد، پس از  كه حقيقت وجود نباش
آنجا كه خدا محض حقيقت وجود 
صرف است كه هيچ چيز كامل تر 
ــچ چيزی  ــدارد، هي ــود ن از او وج
خارج از وجود او نخواهد بود مگر 
نقائص عدمی، پس او خود همه چيزها است و هيچ يك از موجودات 
از حيث موجود بودن از وجود او خارج نيست، بلكه تنها از اين جهت 

از او خارج است كه يا محدود است و يا اصال وجود ندارد.
و در «تحفة الحكيم» آمده است:

فإنه كما اقتضی الشهود
كل الوجود كله الوجود
وكنهه يعرف بالشهود

ال غير كالرسوم والحدود۱۲۰
بايد گفت با صرف نظر از اينكه «وجود صرف» محال است در 
ــكار است كه از طرفی  ــته باشد، اين تناقضی آش خارج مصداق داش
ــود: «ذات خداوند شناخته نمی  شود»، و از طرف ديگر گفته  گفته ش
ــناخته  ــت و به علم حضوری ش ــود: «كنه ذات خداوند وجود اس ش
ــفه و عرفان، اين گونه  ــود»، مضافا بر اينكه در نظر اهل فلس می  ش
ــناخت بودن از حيث كنه  ــناخت بودن (يعنی غيرقابل ش غيرقابل ش
وجود)، اختصاصی به وجود خداوند متعال نداشته بلكه از ديدگاه آنان 
ــيا از اين جهت غير قابل شناخت می  باشند، چنانكه «تعليقه  همه اش

نهاية الحكمة» می  نويسد:
إن العقل ال يعرف كنه الوجود الحقيقی، وإن الموجودات حقايق 
مجهولة االسامی، فإن شأن العقل إنما هو إدراك المفاهيم، الذی هو 
أحد أقسام العلم الحصولی، والوجود الخارجی ال يعرف بما أنه حقيقة 

عينية إال بالعلم الحضوری.۱۲۱
همانا عقل، كنه وجود حقيقی را نمی  شناسد و موجودات حقايقی 
بی نشانند، زيرا شأن عقل تنها شناخت مفاهيم كه يكی از اقسام علم 
حصولی است می  باشد، اما وجود خارجی از حيث اينكه حقيقت عينی 

است جز به علم حضوری شناخته نمی  شود.
ــيله  ــناخت خداوند به وس ــن را هم بگوييم: چنانكه ادعای ش اي
ــت كه خداوند وجودی  ــتلزم اين اس حصول صورت او در ذهن مس
ــد، ادعای شناخت او به علم حضوری  ــته باش متجزّی و مخلوق داش
ــد بيشتری بوده و مستلزم اين است كه خالق متعال  نيز دارای مفاس
ــامند ـ  ــيايی دارای مقدار و اجزا و قابل انقس ــوای او ـ كه اش و ماس
ــدام عينا در ذات ديگری به نحو جزء و  ــا يك چيز بوده، و هر ك عين

چنانكه ادعاى شـناخت خداوند به وسيله حصول 
صورت او در ذهن مستلزم اين است كه خداوند 
وجودى متجّزى و مخلوق داشـته باشـد، ادعاى 
شـناخت او به علـم حضورى نيز داراى مفاسـد 
بيشـترى بوده و مسـتلزم اين اسـت كـه خالق 
متعـال و ماسـواى او ـ كه اشـيايى داراى مقدار 
و اجزا و قابل انقسـامند ـ عينـا يك چيز بوده، و 
هـر كدام عينـا در ذات ديگرى به نحو جزء و كل 
حضور داشته باشـند، و اين مطلب خالف عقل و 

نقل و فطرت توحيدى مى  باشد.
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ــته باشند، و اين مطلب خالف عقل و نقل و فطرت  كل حضور داش
توحيدی می  باشد.

از جهت علم حضوری هم بايد دانست كه شناخت ذات خداوند 
ــان است، و ايشان  ــيا در نظر اهل فلسفه و عرفان يكس ــاير اش و س
ــته و به اندازه  معتقدند كه هر معلولی در ذات علّت خود حضور داش
ــت و به آن علم حضوری  ــود خود دارنده وجود علّت خويش اس وج

دارد.
مالصدرا می  نويسد:

ــس إال نحوا خاصا من تعينات العلة  ــول كما حققناه لي  إن المعل
ــؤونها  ــن تجلياتها، فمن عرف حقيقة العلة عرف ش ومرتبة معينة م
ــرف علته إال بهذا  ــرف المعلول فإنه ما ع ــا، بخالف من ع واطواره

النحو الخاص.۱۲۲
 ومی نويسد:

 العلم ليس إال الوجود.۱۲۳
 و می  نويسد:

ــياء علی ما هی عليها من توابع وجود الحق   كما أن وجود االش
ــا، من توابع  ــهودها علی ما هی عليه ــبحانه، فكذا معقوليتها وش س

معقولية الحق ومشهوديته.۱۲۴ 
سبزواری می  نويسد:

ــتلزم معرفة  ــود كان بالحضور تس ــة أی وج ــة حقيق  إن معرف
مقدماته.۱۲۵

و می  گويد:
ــوق التمام من حقيقة الوجود  ــم ليس إال الوجدان، ومرتبة ف العل
ــة بنحو أعلی، فهی  ــكل الوجودات التی دون تلك المرتب واجدة... ل

عالمة بها.۱۲۶
ــت كه با پذيرش اين سخنان در مورد حقيقت  ــن اس  البتّه روش

علم ديگر هرگز نمی  توان گفت:
ــن  ــارة ع ــم عب  إن العل
ــرط أن ال يكون  ــود بش الوج

مخلوطا بمادة.۱۲۷ 
و نيز نمی  توان گفت:

ــی بالممكنات   علمه تعال
ــن ذوات الممكنات  ليس... عي
ــه قديم  ــة، الن علم الخارجي

والممكنات كلها حوادث.۱۲۸ 
”لقاء اّهللا “ (رساله لقاء اهللا 
ــت که برای دفاع از  کتابی اس
ــان، به  ــد وحدت وجودي عقاي
جلد نوزدهم شرح نهج البالغه 
ــی ـ اضافه  ــه خوي ـ از عالم
ــت. و اين در حالی  ــده اس ش
ــت كه عالمه خويی، علی  اس
ــاله لقاء  رغم ديدگاه مؤلف رس

اّهللا ، در شرح نهج البالغه خود به شدت به رد و ابطال عقيده وحدت 
وجود پرداخته است) می  نويسد:

 وقد أفاد فی ذلك فيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق الكندی... 
بقوله: إذا كانت العلة االولی متصلة بنا لفيضه علينا وكنا غير متصلين 
به إال من جهته علی قدر ما يمكن فينا مالحظته علی قدر ما يمكن 
ــب قدر إحاطته  للمفاض عليه أن يالحظ المفيض، فيجب أن ال ينس

بنا إلی قدر مالحظتنا له النها أغزر وأوفر وأشد استغراقا...
ــرمايه توست  خورشيد فلك چو ذره  ــن س گفتم همه ملك حس

در سايه توست 
ــان نتوان يافت  از ما تو هر آن چه ديده ای  گفتا غلطی ز ما نش

پايه توست
وتبصر مما قدمنا أنه ما من موجود إال وهو علم الحق تعالی الن 

علمه بما سواه حضوری إشراقی.۱۲۹
ــم حصولی و  ــم به دو قس ــيم عل ــت که اصوال تقس بايد دانس
ــته و خالف مقتضای برهان است. ”مبدأ و  ــی نداش حضوری اساس

معاد“ می  نويسد:
ــت، پس علم به  ــه حقيقت ذات او محال اس ــه علم ب  و چنانك
ــت كه [علم  ــم او نيز محال خواهد بود. ليكن معلوم اس ــت عل حقيق
ــت و  ــه عنوان حصول... صورت... نيس ــاری تعالی به معلومات] ب ب
همچنين به عنوان حضور ذوات معلومات نزد او نيست، زيرا كه اين 
ــيا  ــت و علم واجب تعالی به اش معنا پيش از وجود آن ها معقول نيس
پيش از وجود آن ها مثل علم اوست به آن ها در وقت وجودش. پس 
ــت غير از اين دو نحو، و حقيقت آن بر ما  علم او به نحوی ديگر اس
معلوم نيست و دليلی بر انحصار راه علم در اين دو وجه نيست.۱۳۰

و در رساله «اعتقادات» آمده است:
ــة علمه أنه حضوری أو حصولی، وال  ــوز التفكير فی كيفي ال يج
ــائر صفاته أكثر مما قرروا و بينوا لنا، فإنه يرجع إلی التفكر فی  فی س
ــا عن التفكر  ــه تعالی وقد نهين ذات

فيه فی أخبار كثيرة.۱۳۱
ــر فی أنه  ــب التفك ... وال يج
ــو  نح أو  ــی  حصول أو  ــوری  حض

ذلك.۱۳۲
ــت  ــا توجه به آن چه گذش  ب
ــت  ــی بگويد: درس ــه كس چنانچ
ــفه می  گويند:  ــت كه اهل فلس اس
ــان حقيقت  ــه ذات خداوند هم كن
ــت، اما خود ايشان بيان  وجود اس
ــت وجود قابل  می  دارند كه حقيق
مالهادی  چنانكه  نيست،  شناخت 

سبزواری می  گويد:
 مفهومه من اعرف 
وكنهه  ــياء،  االش
الخفاء  ــة  غاي فی 

در مكتـب وحـى و برهـان، خداوند فقـط از طريق 
مخلوقات خود شـناخته مى  شود، زيرا وجود مقدس 
او اصال قابل حس و لمس و تصّور و توّهم و يافت و 
وصول نيست. البته در همين صورت از آن جا كه خود 
خداوند سـبب هدايت و خداشناسى انسان ها، بلكه 
موجب التفات ما به وجود متعالى خود شـده اسـت، 
و اگـر هدايت وى نبود هرگز او را نمى  شـناختيم، و 
نيـز از آن جـا كه او اصـًال مانند و شـبيهى ندارد كه 
آيينه شـناخت او واقع شـود، باز هم صحيح اسـت 
كـه بگوييـم خداوند را بـه خودش شـناخته ايم. نه 
اين كه بر اسـاس توهمات باطـل خيال كنيم ممكن 
است كه ذات خدا را به خودش، يعنى بدون واسطه، 
و از غيـر راه اسـتدالل عقلى بشناسـيم، و نام اين 
اشـتباه آشكار را معرفت حضورى شهودى وجدانى 

بگذاريم.
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پاسخ اين است كه اين پندار با غفلت كامل از مبانی و تصريحات 
ــفه در اين باره حاصل شده است زيرا اهل فلسفه شناخت  اهل فلس
ــد نه به علم  ــه علم حصولی محال می  دانن ــت وجود را تنها ب حقيق
ــان درباره شناخت حقيقت وجود كه آن را همان ذات  حضوری، ايش

خداوند می  دانند، می  گويند: 
ــناختن هر  ــتی نمی  توانيم پی ببريم زيرا... ش ما به حقيقت هس
ــطه ماهيت آن می  باشد، و يا به واسطه خواصّ آن،  چيزی يا به واس
ــن دو چيز حقيقتا تحقّق ندارد...  ــتی هيچ كدام از اي و در حقيقت هس
ــتی را  ــيله ای واقعيت هس پس از اين روی بايد گفت ما به هيچ وس
ــن است كه واقعيت هستی  ــيم و از همين جا روش نمی  توانيم بشناس
ــناختن وی محال باشد، و  بايد يا بالذات و خود به خود معلوم و يا ش
چون ما به واقعيت پی برده ايم بايد اين گونه نتيجه گرفت كه واقعيت 
ــت و هرگز مجهول نمی  شودـ  يعنی فرض واقعيت  بالذات معلوم اس

واقعيت  ــرض  ف عينا  ــه  مجهول
بی واقعيت است.۱۳۳

الزم به ذکر است که عقيده 
ــه ذات احديت همان  ــه اين ک ب
ــت در اصل از  حقيقت وجود اس
پندارهای نادرست اهل سنّت و 
مخالفان مكتب عصمت عليهم 
ــالم است كه توسط عرفای   الس
سنّی مذهب به انديشه شيفتگان 
ر عرفانی و فلسفی راه يافته  تفكّ
ــی «قدس  ــه حلّ ــت، عالم اس
سره» در «نهج الحق» در مورد 
بطالن اعتقاد به وحدت خالق و 
ــق و عين وجود بودن آن دو  خل

می  نويسد:
... وخالف فی ذلك جماعة 
ــن الجمهور،  ــة م ــن الصوفي م
ــی يتحد مع  ــوا بأنه تعال فحكم
أبدان العارفين، حتی أن بعضهم 

ــه تعالی نفس الوجود، وكل موجود هو اّهللا  تعالی!. وهذا عين  قال: إن
ــاد. والحمد هللا الذی فضلنا باتباع أهل البيت دون أهل  الكفر وااللح

االهواء الباطلة.۱۳۴ 
و ”قواعد المرام“ می  نويسد:

ــره بالكنه،  ــی غير معلومة لغي ــع: حقيقة اّهللا  تعال ــث التاس  البح
ــج الخصم: بأن حقيقة اّهللا   ــعری... احت خالفا لجمهور المعتزلة واالش
ــی عين وجوده، ووجوده معلوم، فحقيقته معلومة. والمقدمتان قد  تعال
ــة غير متحد فی  ــط فی هذه الحج ــبق بيانهما. جوابه: إن االوس س
ــن حقيقته هو وجوده الخارجی  ــن، فإن وجوده الذی هو عي المقدمتي
الخاص، ووجوده المعلوم هو المحمول عليه وعلی غيره... وحينئذ ال 

تتم الحجة.۱۳۵

شناخت مخلوقات، تنها راه شناخت خداوند
ــب وحی و برهان، خداوند فقط از طريق مخلوقات خود  در مکت
ــود، زيرا وجود مقدس او اصال قابل حس و لمس و  ــناخته می  ش ش
تصور و توهم و يافت و وصول نيست. البته در همين صورت از آن جا 
ــی انسان ها، بلکه موجب  ــبب هدايت و خداشناس که خود خداوند س
ــت، و اگر هدايت وی نبود  ــده اس التفات ما به وجود متعالی خود ش
ــناختيم، و نيز از آن جا که او اصالً مانند و شبيهی  هرگز او را نمی  ش
ندارد که آيينه شناخت او واقع شود، باز هم صحيح است که بگوييم 
ــناخته ايم. نه اين که بر اساس توهمات باطل  خداوند را به خودش ش
ــودش، يعنی بدون  ــه ذات خدا را به خ ــت ک خيال کنيم ممکن اس
ــتباه  ــيم، و نام اين اش ــتدالل عقلی بشناس ــطه، و از غير راه اس واس
ــکار را معرفت حضوری شهودی وجدانی بگذاريم. چنان که امير  آش

المؤمنين عليه السالم می  فرمايند:
لم يکن الی اثبات الصانع طريق 
ــه ال يحس فيدرکه  اال بالعقل، الن

العيان أو شیء من الحواس.۱۳۶
ــع هيچ راهی  برای اثبات صان
ــرا خداوند  ــت مگر به عقل، زي نيس
ــت که در عيان آيد،  قابل حس نيس

يا يکی از حواس او را بيابد.
راه  از  ــز  ج ــد  خداون ــت  معرف
ــق عقلی به وجود او از جهت  تصدي
ــار و مخلوقات“ او امكان  ”وجود آث
ــتقيم و بدون  ــدارد، و معرفت مس ن
ــطه، تنها به مخلوقات و اشيای  واس

دارای مقدار و اجزا تعلّق می   گيرد.
ــالم  الس ــه  علي ــا  رض ــام  ام

می   فرمايند:
مصنوع...  ــه  بنفس معروف  كل 
ــه، وبالعقول  ــتدل علي بصنع اّهللا  يس
ــت  ــرة تثب ــه، وبالفط ــد معرفت تعتق
ــق اّهللا  الخلق حجابا بينه  حجته، خل

وبينهم.۷۳۱
هر چيزی كه مورد شناخت واقع شود مصنوع و مخلوق است...

ــتدالل می   شود، و به واسطه  از آفرينش خداوند متعال بر وجود او اس
ــود، و به فطرت  حجت او  عقول ايمان و معرفت به او حاصل می  ش
قرار می  يابد، مخلوقيت خاليق خود حجاب بين خالق و خلق است.

اميرالمؤمنين عليه السالم می  فرمايند:
ليس بإله من عرف بنفسه، هو الدال بالدليل عليه.۱۳۸

هر چيزی كه شناخته شود معبود نيست، خداوند آن است كه به 
وسيله دليل بر وجود خود راهنمايی می  كند.

هدا عليه السالم می  فرمايند: سيد الشّ
ليس برب من طرح تحت البالغ.۱۳۹

رواياتى وارد شـده اسـت كه بيان مـى دارد بايد 
خداوند را به خودش شـناخت نـه به چيز ديگر، 
و اگر خـود خداوند خودش را به مـا نمى   نماياند 
ما هرگز او را نمى  شـناختيم، و خداشناسى صنع 

خداوند متعال است نه صنع بندگان.
فلسـفه و عرفـان در مـورد معناى ايـن روايات 
مى گويـد كه چون رابطه مـا و خداوند مانند موج 
و دريا اسـت معناى اين روايات هم اين مى شود 
كه همان طور كه موج ذات آب را بدون واسـطه 
مى يابـد مـا هـم ذات خداونـد را بدون واسـطه 
مى يابيم! لذا ما براى بيان اشتباه ايشان به برخى 
از معانـى صحيـح ايـن روايات به طـور مختصر 
اشاره مى كنيم تا كسى خيال نكند كه معناى اين 
روايات همان چيزهايى اسـت كه فالسفه و عرفا 

گفته اند.
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آنكه در دسترس وصول و رسيدن باشد، پروردگار نيست.
اميرالمؤمنين عليه السالم می  فرمايند:

ما تصور فهو بخالفه.۱۴۰
هر چه در تصور آيد، خداوند بر خالف آن است.

و می  فرمايند:
دليله آياته، ووجوده إثباته.۱۴۱

دليل وجود او آيات و نشانه های اويند، و وجود او اثبات اوست.
امام رضا و امام سجاد عليهماالسالم می  فرمايند:

ــه قدروك،  ــد هيئته، فجهلوك وب ــدت قدرتك ولم تب ــی ب  إله
ــا إلهی من الّذين  ــه وصفوك، وإنّی بریء ي ــر علی غير ما ب والتقدي
ــن يدروك، وظاهر  ــیء، إلهی ول ــبيه طلبوك، ليس كمثلك ش بالتش
ــوك، وفی خلقك يا إلهی  ــا بهم من نعمك دليلهم عليك لو عرف م
ــم لم يعرفوك،  ــووك بخلقك فمن ث ــة أن يتناولوك، بل س مندوح
ــت ربی عما به  ــك وصفوك، تعالي ــض آياتك ربا فبذل ــذوا بع واتّخ

المشبهون نعتوك.۱۴۲
ــالم  ــادق عليه الس ــام ص ام

می  فرمايند:
ــرف إال بخلقه تبارك  وال يع

وتعالی.۱۴۳
ــه خلق خويش  خداوند جز ب

شناخته نمی  شود.
ــالم  ــه الس ــر علي ــام باق ام

می  فرمايند:
ــاهدة  ــره العيون بمش ــم ت ل
ــوب بحقائق  ــه القل ــان، ورأت العي
ــاس،  بالقي ــرف  يع ال  ــان،  االيم
ــبه  ــدرك بالحواس، وال يش وال ي
بالناس، موصوف بااليات، معروف 

بالعالمات.۱۴۴
ــاهده  ــدگان او را به مش دي
عيانی نديده اند، و ديده های دلها 

ــود، و با  ــناخته نمی  ش ــه ش به حقيقت ايمان او را يافته اند. با مقايس
ــباهت ندارد. تنها به آيات  ــواس ادراك نمی  گردد، و به مردمان ش ح

خود وصف می  شود، و شناخت او از راه نشانه هايش می  باشد.
و می  فرمايند:

بها تجلّی صانعها للعقول، وبها احتجب عن الرؤية، وإليها تحاكم 
ــل، وبها عرفها االقرار،  ــام، وفيها أثبت غيره، ومنها أنيط الدلي االوه

وبالعقول يعتقد التصديق باّهللا ، وباالقرار يكمل االيمان به.۱۴۵
آفريدگار اشيا از راه خود مخلوقات برای آن ها تجلّی كرده است. 
ــت، و  ــه ـ مالك قابل رؤيت بودن خود آن هاـ، قابل رؤيت نيس و ب
ــانده است، و در خود آن ها  ــوی خود آن ها كش تحاكم اوهام را به س
ــيا را اثبات فرموده است، آن ها را دليل بر  تباين و غيريت خود با اش
ــا ايمان و اقرار به  ــت، و به وجود خود آن ه ــود خود قرار داده اس وج

وجود خود را شناسانده است، تصديق به وجود خداوند به وسيله عقل 
حاصل می  شود، و با اقرار به وجود او ايمان كامل است.

و می  فرمايند:
... إذا لقامت فيه آية المصنوع، ولتحول دليال بعد ما كان مدلوال 

عليه.۱۴۶
ــانه مصنوعيت در وجود او پديدار می  شد،  ... در اين صورت نش
ــتدالل می  شد،  ــطه غير او بر وجود او اس و پس از اينكه بايد به واس
ــر وجود غير خود  ــش بوده، و خود او دليل ب ــای نيازمندی خوي گوي

می  گرديد.
«عمران صابی» فيلسوف زمان حضرت رضا عليه السالم از آن 

حضرت پرسيد:
يا سيدی، فبإی شیء عرفناه؟ قال: بغيره.قال: فأی شیء غيره؟ 
ــالم: مشيته واسمه وصفته وما أشبه ذلك، وكلّ  قال الرضا عليه الس

ذلك محدث مخلوق مدبر.۱۴۷
موالی من، خداوند را به چه چيز می  شناسيم؟ امام عليه السالم 
ــيله غير او؛ گفت:  فرمودند: به وس
ــت؟ حضرت فرمودند:  غير او چيس
ــم و صفت او و مانند  مشيت و اس
آن. و همه اينها مخلوق و محدث 

می  باشند.
و فرمودند:

ــتدلّ عليه بخلقه حتی ال  ويس
يحتاج فی ذلك الطالب المرتاد إلی 
ــتماع أذن، وال  رؤية عين، وال اس

لمس كف، وال إحاطة بقلب.۱۴۸
ــود او  ــود خلق بر وج ــه وج ب
استدالل می  شود تا اينكه جوينده 
را نياز به ديدن با چشم، يا شنيدن 
ــت، و يا  ــا گوش، يا لمس با دس ب

احاطه با قلب نباشد.
سره»  ــی «قدس  طوس شيخ 

می  فرمايد:
 إن الطريق إلی إثباته تعالی وإثبات صفاته أفعاله، فال يجوز أن 
ــطة، النا إن  ــه أو بواس يثبت علی صفة ال يدل عليها الفعل إما بنفس
ــه كيفية وكمية وغير ذلك من  ــم نراع هذا االصل لزم أن يكون ل ل

االقوال الفاسدة، وذلك باطل.۱۴۹
 و می  فرمايد:

ــة ال يقتضيها الفعل ال  ــوز إثباته علی صف ــد بينا أنه ال يج  وق
بنفسه وال بواسطة.۱۵۰

ــتيم فلسفه و عرفان راه ديگر رفته و   در مقابل آن چه بيان داش
مدعی است که ذات خداوند را بدون واسطه می يابد! در كتاب ”علی 

بن موسی الرضا عليه السالم والفلسفة االلهية“ آمده است:
ــه موالنا الرضا عليه  ــر اّهللا  تعالی ـ الذی جعل ــر فی أم إن التفك

بـر اسـاس داللت نصوص فـراوان و غيـر قابل 
انـكار، خداونـد متعـال در عالـم ذر (موجـودات 
كوچك) معرفت خود را به بندگان عطا فرموده، و 
از همگان بر ربوبيت خويش و واليت اولياى خود 
پيمان گرفته است. اما بايد دانست كه نماياندن 
هر چيزى به حسـب خودش مى  باشد و در مورد 
خداوند متعال به اين معنا اسـت كه به مخلوقات 
نشـان دهد كه او تعالى شـأنه فراتـر از حس و 
لمـس و خفـا و ظهور و بـروز و رؤيـت و مقابله 
و حضـور و غيبت اسـت، چرا كه اين هـا همه از 
شـؤون مخلوقات بوده، و او تبارك و تعالى شىء 

بخالف االشيا و مباين با همه چيزها مى  باشد.
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السالم أصل العبادة ومغزاها ـ إنما يتم بمعرفة آياته النفسية وغيرها، 
ــدا ما لالوحدی من أوليائه الذين يعرفونه تعالی به تعالی ويعرفون  ع
ــره به، ال أنهم يعرفونه بغيره ـ اذ ليس لغيره من الظهور ما ليس  غي

له حتی يكون ذلك الغير هو المظهر له ...۱۵۱
ر در امر خدا... ـ كه مواليمان حضرت رضا عليه السالم آن  تفكّ
ــيه الهی  ــه عبادت قرار داده اند ـ با معرفت آيات نفس را اصل و ريش
ــی از اوليای خداوند او را به  ــود، جز اينكه اندك و غير آن تمام می  ش
خودش می  شناسند، و غير خدا را هم به خداوند می  شناسند نه اينكه 
خداوند را به واسطه غير او بشناسند. زيرا هيچ چيزی غير از خداوند 
هيچ گونه ظهوری ندارد كه خداوند آن ظهور را نداشته باشد تا اينكه 

آن چيز بتواند ظاهر كننده خداوند باشد.
ــت زيرا چنانكه  ــتی نيس ــی که ادعای فوق، مطلب درس در حال
گفتيم راه شناخت خداوند ـ كه دارای مقدار و اجزا و زمان و مكان و 
شكل و شبح و... نيست ـ منحصر است به تصديق عقلی به وجود او 
ــق وجود آثار و مخلوقات او، و در عرض اين راه، راه ديگری  از طري
ــته باشد، بلكه  وجود ندارد كه اختصاص به برخی از اوليای خدا داش
اوليای حقيقی خداوند متعال، تنها او را از راه آثار و آيات و مخلوقاتش 
ــند كه در همين صورت البتّه او را به خودش شناخته اند نه  می  شناس
ــه خودش»، اين  ــناخت خداوند متعال ب ــه غير او، زيرا معنای «ش ب
نيست كه ذات او بدون واسطه و از غير طريق آثارش مورد شناخت 
قرار گرفته و شهود شده باشد، بلكه معنای صحيح معرفت خداوند به 
ــه غير خودش،  خودش و ن
ــت  دارای وجوه ديگری اس
كه به برخی از آن ها اشاره 

می  كنيم:
معنــاى صحــيـح 
روايات شناخت خـداوند 

به خودش
رواياتی وارد شده است 
که بيان می دارد بايد خداوند 
ــناخت نه  ــه خودش ش را ب
ــر، و اگر خود  ــه چيز ديگ ب
ــودش را به ما  ــد خ خداون
ــا هرگز او را  نمی   نماياند م
نمی  شناختيم، و خداشناسی 
صنع خداوند متعال است نه 

صنع بندگان.
ــان در  ــفه و عرف فلس
ــن روايات  ــورد معنای اي م
می گويد که چون رابطه ما 
ــد مانند موج و دريا  و خداون
ــن روايات  ــت معنای اي اس
ــود که همان  هم اين می ش

ــطه می يابد ما هم ذات خداوند  ــور که موج ذات آب را بدون واس ط
ــطه می يابيم! لذا ما برای بيان اشتباه ايشان به برخی از  را بدون واس
ــی  ــاره می کنيم تا کس معانی صحيح اين روايات به طور مختصر اش
ــت که فالسفه  خيال نکند که معنای اين روايات همان چيزهايی اس

و عرفا گفته اند.
وجه اول: ذات خداوند، متعالی از دارا بودن مقدار و اجزا، و منزه 
از داشتن شكل و شبح و شبيه و مثل و مانند و نظير است، پس هيچ 
ــناخت و معرفی او واقع نمی  شود، و تنها  چيزی غير از خود او آينه ش

او را بايد به خودش شناخت نه چيزی ديگر.
امير المؤمنين عليه  السالم می  فرمايند:

ــیء بعديله، وأما ما ال عديل له فكيف يشبه بغير  إنما يشبه الش
مثاله.۱۵۲

ــبيه می  شود، و اما آن  همانا هر چيزی به عديل و نظير خود تش
ــبيه  ــت چگونه به چيزی تش چيزی که برای او عديل و نظيری نيس

 شود که مانند و مثال او نيست.
ال شبه، وال مثل وال ضد، وال ند... وال يعرف إال بخلقه.۱۵۳

ــناخته  ــبيه و مثل و ضد و مانندی ندارد... و ش برای خداوند ش
نمی  شود جز از راه خلقش.

امام صادق عليه  السالم می  فرمايند:
ــم يعرفه به فليس يعرفه،  ــا عرف اهللا  من عرفه باهللا ، فمن ل إنم
ــمائه وهو غير أسمائه واالسماء غيره  ــمی بأس إنما يعرف غيره... يس
والموصوف غير الواصف، فمن زعم أنه يؤمن بما ال يعرف فهو ضال 

عن المعرفة.۱۵۴
تنها کسی خدا را می  شناسد که او را به خودش بشناسد، پس هر 
ــناخته, بلكه غير او را شناخته  ــناخته، او را نش كه او را به خودش نش
است... خداوند به نامهای خود ناميده می  شود در حالی که او غير نام 
ــت. و موصوف، غير از  ــت، و نام های او هم غير او اس های خود اس
ــت. پس هر كه گمان كند كه ايمان دارد به آن چه  وصف کننده اس

نمی  شناسد گمراه از معرفت است .
ومن زعم أنه يعرف اهللا  بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك، 
ــو واحد موحد فكيف  ــاب والمثال والصورة غيره، وإنما ه الن الحج

يوحد من زعم أنه عرفه بغيره.۱۵۵ 
ــاب يا صورت يا  ــه خداوند را به حج ــس گمان کند ک ــر ک و ه
مثال شناخته پس او مشرک است زيرا حجاب و مثال و صورت غير 
ــس چگونه خدا را يگانه  ــت پ خداوندند و همانا خداوند واحد يکتاس

می  داند کسی که خدا را به غير او شناخته است.
ــراوان و غير قابل انكار،  ــاس داللت نصوص ف وجه دوم: بر اس
ــك) معرفت خود را به  ــم ذر (موجودات كوچ ــد متعال در عال خداون
بندگان عطا فرموده، و از همگان بر ربوبيت خويش و واليت اوليای 
ــت که نماياندن هر چيزی به  ــت. اما بايد دانس خود پيمان گرفته اس
ــد و در مورد خداوند متعال به اين معنا است  ــب خودش می  باش حس
ــان دهد که او تعالی شأنه فراتر از حس و لمس  که به مخلوقات نش
ــت، چرا  و خفا و ظهور و بروز و رؤيت و مقابله و حضور و غيبت اس

نـام  بـه  واقعيتـى  اينكـه 
«حقيقـت وجود صرف بدون 
از  باشـيم،  داشـته  ماهيت» 
فراورده هـاى نامعقـول فكر 
فلسـفى، و در نتيجـه ايـن 
است كه فلسفه در مرحله اى 
بـر  را  «ماهيـت»  پيش تـر 
خـالف معناى صحيح آن، به 
معنـاى «محدوديت شـى ء» 
در مقابل «عـدم تناهى آن» 
پنداشته، و پس از آن خطاى 
ديگرى مرتكب شـده و آن 
اين است كه «اطالق» را كه 
امرى «اعتبارى» است امرى 
«واقعـى و عينى» پنداشـته 
اسـت، و در مرحلـه اى پس 
از آن نيز اشـتباها «اطالق» 
را از معنـاى واقعى و معقول 
بـه  و  كـرده،  تحريـف  آن 
معنـاى موهـوم «نامتناهى» 

برگردانده است.
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ــیء  ــؤون مخلوقات بوده، و او تبارک و تعالی ش که اين ها همه از ش
ــد؛ و البته اگر اين  ــه چيزها می  باش ــيا و مباين با هم ــالف االش بخ
ــدوده ادراکات و تصورات و  ــد در مح ــت به ما نمايانده نمی  ش معرف
ــتيم، و خورشيد يا ماه يا ستاره يا بت  وجدانيات خود دنبال او می  گش
يا حقيقت وجود نامتناهی، يا کنه وجود غير متعين را معاينه و شهود 
ــتيم.  (و در حقيقت تخيل) می  کرديم، و همان را خالق خود می  دانس
ــت به ذات دارای امتدد و  زيرا ”موجود“، در نظر مخلوق منحصر اس
اجزاـ  حال يا متناهی و يا نامتناهیـ  و احتمال وجود ذاتی كه مباين 
ــت.  ــد صرفا در نظر او منتفی اس ــا مقدار و فراتر از جزء و كل باش ب
ــر را از اين قصور  بنابراين تا هنگامی كه خداوند متعال، خودش بش
ــات به موضوع اليق برای الوهيت نجات ندهد،  در فكر، و عدم التف
ــه وجود متعالی از مقدار و اجزای خود متوجه نفرمايد،  و بندگان را ب
ــی برای ايشان مجهول مطلق خواهد بود،  موضوع حقيقی خداشناس
ــه تحصيل معرفت ”تكليف بما ال  ــن حال مکلف نمودن او ب و در اي
ــد. و در جای خود به طور مفصل بيان شده است كه  يطاق“ می  باش
ــی خداوند از جهت ارائه آيات و  ــاس معرف تعريف عالم ذر نيز بر اس
ــت، و كسانی كه معرفت عالم ذر را معرفتی در  مخلوقات او بوده اس
ــمارند بر  ــناخت خداوند از راه داللت آثار و افعال او می  ش عرض ش

خطا می  باشند.
پس تنها خود اوست كه اوالً مخلوقات را متوجه وجود خودشـ  
به عنوان ذاتی كه بر خالف همه اشيا است ـ می  سازد، و ثانيا از راه 

وجود مخلوقات خود، وجود خويش را برای عقول اثبات می  نمايد.
امام صادق عليه  السالم می  فرمايند:

فعرفهم نفسه ولو ال ذلك لن يعرف أحد ربه.۱۵۶
پس خداوند خود را به ايشان معرفی نمود, و اگر چنين نبود هيچ 

کس پروردگار خود را نمی  شناخت.
ولو ال ذلك لم يدر أحد من خالقه وال من رازقه.۱۵۷

و اگر چنين نبود احدی نمی  دانست خالق و رازق او کيست.
ــالم: هل جعل فی الناس أداة ينالون  ... البی عبد اهللا  عليه  الس
بها المعرفة؟ قال: ال، إن علی اهللا  البيان ال يكلف اهللا  نفسا إال وسعها 

وال يكلف اهللا  نفسا إال ما آتاها.۱۵۸
ــوال کردم: آيا در مردم وسيله ای  ــالم س از امام صادق عليه الس
ــت که  ــند؟ فرمودند: نه بلکه بر خداس قرار داده تا به معرفت او برس
بيان کند و خداوند متعال هيچ نفسی را تکليف مگر به اندازه  توانش 
و هيچ کسی را تکليف نمی  کند مگر به همان اندازه که به او قدرت 

داده است.
لم يكلف اهللا  العباد المعرفة ولم يجعل لهم إليها سبيال.۱۵۹

ــان  ــدگان را به معرفت تکليف نفرموده، و برای ايش ــد بن خداون
راهی به سوی آن قرار نداده است.

ليس هللا  علی خلقه أن يعرفوا، وللخلق علی اهللا  أن يعرفهم وهللا  
علی الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا.۱۶۰

خدا را بر بندگان اين حق نيست که او را بشناسند، بلکه بر خدا 
ــت که خود رابه ايشان بشناساند. و بر خلق واجب است که  الزم اس

هنگامی که خداوند خود را به ايشان شناساند بپذيرند.
وجه سوم: نسبت هر گونه خيرـ  كه از جمله آن ها نعمت عقل و 

معرفت باشد ـ به خداوند، اولی از نسبت آن ها به مخلوق می  باشد.
امير المؤمنين عليه  السالم می  فرمايند:

ــی  اهللا  عليه  و آله باهللا  حين خلقه وأحدث فيه  عرفت محمدا صل
الحدود من طول وعرض، فعرفت أنه مدبر مصنوع باستدالل وإلهام 
ــبه وال  ــه بال ش منه وإرادة، كما ألهم المالئكة طاعته وعرفهم نفس

كيف.۱۶۱
محمد صلی  اهللا  عليه  و آله را به خدا شناختم، چرا که او را خلق 
نمود و حدودی مانند طول و عرض در او احداث نمود. لذا بر اساس 
ــناختم که او تدبير شده و مصنوع  ــتدالل و الهام و اراده الهی ش اس
ــه مالئکه اش الهام نموده، و  ــت. همان طور که طاعت خود را ب اس

خود را بدون شبيه و کيفيت به ايشان شناساند.
امام صادق عليه  السالم می  فرمايند:

ال يدرك مخلوق شيئا إال باهللا  وال تدرك معرفة اهللا  إال باهللا .۱۶۲
مخلوق هيچ چيزی را درک نمی  کند مگر به خدا، و معرفت خدا 

هم در ک نمی  شود مگر به خدا.
فليس أحد أن يبلغ شيئا من وصفك، وال يعرف شيئا من نعتك 

إال ما حددته له ووفقته إليه وبلغته إياه.۱۶۳
پس احدی به چيزی از وصف تو نمی  رسد، و اوصاف تو را درک 
ــود برای او معين نموده ای و او را به آن  ــد مگر آن چه که خ نمی  کن

موفق فرموده ای، و او را به آن رسانده ای.
امام رضا عليه  السالم می  فرمايند:

ــن، الن االفول عن  ــب قال ال أحب االفلي ــا أفل الكوك ... فلم
صفات المحدث ال من صفات القديم... إن العبادة ال تحق لمن كان 
ــادة لخالقها وخالق  ــمس، وإنما تحق العب ــة الزهرة والقمر والش بصف
ــماوات واالرض، وكان ما احتج به علی قومه ما ألهمه اهللا  وآتاه  الس

كما قال اهللا  تعالی وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علی قومه...۱۶۴
ــود: من غروب  ــروب کرد فرم ــتاره غ ــس هنگامی که س ... پ
ــروب کردن از صفات مخلوق  ــت نمی  دارم، زيرا غ کنندگان را دوس
ــت نه از صفات قديم… همانا عبادت برای کسی که به صفات  اس
ــيد باشد شايسته نيست. و آن چه که ابراهيم به  زهره و ماه و خورش
ــود که خداوند به او  ــتدالل نمود چيزی ب ــل قوم خود اس آن در مقاب
ــت نمود. خداوند متعال می  فرمايد: و  ــام فرمود و آن را به او عناي اله
ــه ابراهيم در مقابل قومش  ــت حجت و برهان ما که آن را ب آن اس

عطا فرموديم…
برخی از كسانی كه معرفت و شهود ذات خداوند را امری ممكن 
می  دانند، به افزوده آخر دعای امام حسين عليه  السالم در روز عرفه 
استناد می  كنند، برای بيان اشتباه اين افراد اين گفتار مرحوم مجلسی 

را می  آوريم:
ــد أورد الكفعمی «ره» أيضا هذا الدعاء فی البلد االمين، وإبن  ق
ــبق ذكرهما، ولكن ليس فی آخره  طاووس فی مصباح الزائر كما س
ــا الفقير فی غنای»  ــدر ورق تقريبا وهو من قوله»إلهی أن ــا بق فيهم

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــخ  ــم يوجد هذه الورقة فی بعض النس ــر هذا الدعاء، وكذا ل ــی آخ إل
ــياق أدعية  العتيقة من االقبال أيضا، وعبارات هذه الورقة ال تالئم س
السادة المعصومين أيضا، وإنما هی علی وفق مذاق الصوفية، ولذلك 
ــن مزيدات بعض  ــی كون هذه الورقة م ــد مال بعض االفاضل إل ق
ــذه الزيادة  ــه وإدخاالته. وبالجملة ه ــايخ الصوفية ومن إلحاقات مش
ــذ إبن طاووس  ــم أوال فی بعض الكتب، وأخ ــا وقعت من بعضه إم
ــة الحال، أو وقعت ثانيا من بعضهم  ــه فی االقبال غفلة عن حقيق عن
ــی ما أومأنا إليه من  ــس كتاب االقبال، ولعل الثانی أظهر عل فی نف
ــخ العتيقة وفی مصباح الزائر، واهللا  أعلم  عدم وجدانها فی بعض النس

بحقائق االحوال.۱۶۵
ــت کفعمی هم اين دعا را در بلد االمين، و  همان طور که گذش
ــد, ولی در آخر آن دو به  ــن طاووس هم در مصباح الزائر آورده ان اب
ــی انا الفقير فی غنای» تا آخر  ــت از «اله قدر ورقی ـ که عبارت اس
ــخه های  ــدارد. و همچنين اين ورقه در بعضی از نس ــا ـ وجود ن دع
ــياق دعاهای  ــت، و عبارات اين ورقه با س قديمی اقبال موجود نيس
ــت، بلکه بر وفق مذاق  ــالم سازگار نيس ائمه معصومين عليهم الس
صوفيه می  باشد. به همين جهت است که بعضی از علما اين ورقه را 

از زيادات و الحاقات و ادخاالت بعضی مشايخ صوفيه شمرده اند.
ــط آنان در بعضی از  ــه، اين زيادت يا اين که از اول توس خالص

ــده، و ابن طاووس هم با غفلت از حقيقت حال، دعا  کتاب ها وارد ش
ــان  ــت. و يا اين که بعضی از ايش را از او گرفته و در اقبال آورده اس
ــم احتمال دومی  ــايد ه ــس کتاب اقبال تصرف کرده اند. و ش در نف
همان طور که اشاره کرديم ظاهرتر باشد. لذا اين قسمت، در بعضی 
ــخه های قديمی و مصباح الزائر هم پيدا نمی  شود، و خداوند به  از نس

حقايق احوال آگاه تر است.
 با توجه به آن چه گفتيم نادرستی اين سخن نيز روشن می  شود 

كه گفته شده است:
ــبحانه تقع علی وجوه بعضها أعرف من بعض،  إن معرفة اّهللا  س
نحو معرفته تعالی به تعالی بدون االفتقار إلی الواسطة ـوذلك منهج 
ــه تعالی بمعرفة النفس التی هی  الصديقين فی التوحيد ونحو معرفت
ــلك فی نفسه ليصل  وذلك منهج من يس المرقاة إلی معرفته تعالیـ 
ــة الموجودات االفاقية التی هی  ــی بارئه ونحو معرفته تعالی بمعرف إل
ــره لينتهی إلی بارئه  ــلك فی غي ــات إلهية ـوذلك منهج من يس آي

تعالی.۱۶۶
شناخت خداوند ـ سبحانه ـ بر وجوه گوناگونی صورت می  پذيرد 
ــناخته شده تر از ديگری می  باشند، مانند اينكه  كه بعضی از آن ها ش
ــناخت خداوند تعالی به خود او و بدون نياز به واسطه حاصل شود  ش
، طريق ديگر شناخت  ــير توحيد استـ  ـ كه اين راه صديقين در مس
خداوند از راه شناخت نفس است ـ و اين راه و روش كسی است كه 
در خويشتن سير می  كند تا به پروردگارش برسد ـ. راه سوم شناخت 
ــت كه آياتی الهی می  باشند، ـ  خداوند از طريق موجودات آفاقی اس
ــی است كه در غير خداوند سلوك می  كند تا به خدا  و اين روش كس

منتهی شود ـ.
ــالم والفلسفة االلهية»  ــی الرضا عليه الس كتاب «علی بن موس
ــه مصنوع  ــالم: «كلّ معروف بنفس اين كالم حضرت رضا عليه الس
ــت) را چنين  ــناخت قرار گيرد مخلوق اس «، (هر چيزی كه مورد ش

معنی می  كند كه: 
ــود، بلكه حقيقت  ــناخته نمی  ش ”صانع، به ذات و ماهيت خود ش
ذات او جز وجود محض چيزی نيست و عقل كنه او را درك نمی  كند 

زيرا مثال و صورتی ندارد كه مساوی با او و حاكی از او باشد“
 كتاب مزبور در اين باره می  نويسد:

ــكان االكتناه بذاته تعالی،  ــالم فی عدم إم ونحو قوله عليه الس
ــوع». حيث أفاد عليه  ــه مصن ــه ال ماهية له: «كلّ معروف بنفس وأن
ــیء أصال، بل هو صانع جميع  ــالم بأن ما ال يكون مصنوعا لش الس
ــياء، ال يكون معروفا بنفسه ـ أی بذاته وماهيته إذ ال ماهية له  االش
ــه إذ ال صورة له  ــود المحــض الذی ال يدركه العقل بالكن وراء الوج

تحكيه، وال مثال له يحاذيه، النّه ليس كمثله شیء.۱۶۷
ــناخت  ــالم در مورد عدم امكان ش گفتار حضرت رضا عليه الس
ــه می  فرمايند: «هر چه  ــتن او ك ــد متعال و ماهيت نداش ذات خداون
ــود مصنوع و مخلوق است»، می  رساند كه  ــناخته ش به نفس خود ش
چيزی كه اصال ساخته چيز ديگر نباشد بلكه صانع جميع اشيا است، 
ــودـ  يعنی به ذات و ماهيت خود شناخته  ــناخته نمی  ش به خودش ش

"توحيـد ذاتـي" بـه اين معني نيسـت كـه: "همه 
ذوات در ذات خداوند فاني و نيسـت مي  باشـند و 
اطالق وجودي خداوند جايي براي وجود غير باقي 
نگذاشـته اسـت و هيچ چيـزي خـارج از وجود او 

نيست"،
بلكه بـه اين معني اسـت كه: "خالـق و آفريدگار 
جهان واحد اسـت و شـريك و نظير و مثل و مانند 
ندارد، و ماسـواي او مخلوقات و آفريده هاي اويند، 
نه شريك و مثل و مانند او، و نه جلوه و صورت او، 

و نه اشياي صادر شده از ذات او".
معنـاي صحيح "توحيد خداونـد متعال در صفات" 
اين اسـت كه: تنها ذات امتدادي و مخلوق اسـت 
كـه متّصف به صفات مي  گـردد و خداوند متعال بر 
خالف تمامي صفات و موصوفات بوده، ذات علم و 
قدرت و حيات و سمع و بصر است، صفات اشيا و 
مخلوقات ويژه خود آن ها مي  باشـد، و ادعاي فناي 
آن ها (صفات مخلوقـات) در صفات خداوند متعال 

نامعقول و نادرست است.
معناي صحيح "توحيد فعل" خداوند هم اين است 
كه: "خداوند را در فعل و خلق خود شريك و كمكي 
نيسـت"، نه اينكه همه افعـال مخلوقات، فاني در 
فعـل او بوده و هيـچ فعلي جز فعـل خداوند وجود 
نداشته باشد، و تمامي افعال خوب و بد بندگان به 

ساحت قدس و جالل او نسبت داده شود.
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نمی  شودـ  زيرا ورای وجود محضی كه عقل به علّت نداشتن صورت 
ــه آن را ادراك نمی  كند، ماهيتی  ــاوی با آن، كن و مثال حاكی و مس

ندارد.
نقد و اشكال:

۱. ادعای اين مطلب كه: «كنه ذات خداوند متعال وجود محض 
ــت»  ــن ادعا كه: «پی بردن به كنه وجود او محال اس ــت»، با اي اس

متناقض است، چه اينكه:
ــه وجود خداوند  ــود: «كن ــخن كه گفته ش اوال: صرف همين س
ــناخت حقيقت و كنه  ــت»، صريحا ادعای ش متعال وجود محض اس

ذات خداوند متعال است.
ــتن آن، ربطی به تصحيح اين  ثانيا: صورت و مثال ذهنی نداش
ــت»، زيرا بر اساس  ــناخت نيس مدعا ندارد كه: «كنه ذات او قابل ش
ــی ء به وسيله صورت و  ــفه و عرفان، شناخت ش اعتقادات اهل فلس
ــيا از جهت ماهيت آن هاست نه كنه  ــناخت اش مثال آن مربوط به ش
ــناخت كنه ذات خداوند را ممكن  ــفه صريحا ش وجود آن ها. لذا فلس
ــناخت كنه وجود خالق و خلق هيچ  می  داند بلكه در اين مورد بين ش
ــم حضوری (= متّحد در  ــل نبوده، هر دو را معلوم به عل ــی قائ تفاوت

وجود)، می  داند.
ــد ـ مخصوصا با  ــه حقيقت چيزی «وجود محض» باش ۲. اينك
ــود محض كه آن را به  ــفه و عرفان درباره وج ــير فلس توجه به تفس
ــتی مطلق» و «وجود نامتناهی فراگير» می  داند ـ غير  معنای «هس

معقول است.
ــی دارد و آن حكايت از واقعيت و ثبوت  «وجود» معنای واضح

و عدم بطالن شی ء می  باشد، و در اين مورد هيچ فرقی نمی  كند كه 
ــت (موضوع) ذاتی  چيزی كه وجود آن مورد تصديق قرار گرفته اس
ــد يا «حقيقتی بر خالف  ــداری» و «قابل تصور» (مخلوق) باش «مق

آن» (خالق)، امام صادق عليه السالم می  فرمايند:
إنه شیء بحقيقة الشيئية.۱۶۸

خداوند يك شی ء واقعی و حقيقی است.
و می  فرمايند:

ال يثبت الشیء إال بإنية ومائية.۱۶۹
هيچ چيز نيست مگر اينكه دارای هويت و ماهيت است.

توضيح بيشتر اينكه حقيقت و شيئيت و ماهيت دارای دو مصداق 
است كه درباره هر دوی آن ها حكم به وجود می  شود:

ــور و توهم  ــل تص ــدادی و قاب ــزی و امت ــت متج ــف) حقيق ال
(مخلوق)

ــود دارای اجزا و  ــتن وج ــر خالف آن، و فراتر از داش ب) ذات ب
امتداد (خالق)

 و اما اينكه واقعيتی به نام «حقيقت وجود صرف بدون ماهيت» 
ــيم، از فراورده های نامعقول فكر فلسفی، و در نتيجه اين  داشته باش
ــت كه فلسفه در مرحله ای پيش تر «ماهيت» را بر خالف معنای  اس
ــی ء» در مقابل «عدم تناهی  ــح آن، به معنای «محدوديت ش صحي
ــده و آن اين  ــته، و پس از آن خطای ديگری مرتكب ش آن» پنداش
ــت امری «واقعی و  ــت كه «اطالق» را كه امری «اعتباری» اس اس
عينی» پنداشته است، و در مرحله ای پس از آن نيز اشتباها «اطالق» 
ــف كرده، و به معنای موهوم  ــای واقعی و معقول آن تحري را از معن

«نامتناهی» برگردانده است.
۳. مراد از روايتی كه در كالم مذكور به آن استشهاد شده است 
ــد  ــی با صرف نظر از روايات ديگر و ادلّه عقلی ای كه اقامه ش ـ حتّ
ــطه مورد  ــت كه: «هر چيزی كه خود به خود و بدون واس ـ اين اس
ــزّی بوده، مصنوع و  ــرد، حقيقتی امتدادی و متج ــناخت قرار بگي ش
ــال جز از طريق آثار، و جز به  ــت». لذا وجود خداوند متع مخلوق اس

واسطه مخلوقاتش مورد تصديق و شناخت قرار نمی  گيرد.
ــن به «وحدت وجود» هم كه ادعا می  كنند خداوند را به  معتقدي
خودش شناخته اند نه به غير او، در واقع به اين جهت است كه هيچ 
ــيا ـ كه همان را ذات خداوند متعال  چيزی غير از وجود نامتناهی اش
ــطه شناخت چيزی ديگر قرار  می  پندارند ـ قبول ندارند تا آن را واس

دهند، چنانكه از مالصدرا نقل كرديم كه:
كلّ ما ندركه فهو وجود الحق فی أعيان الممكنات.۱۷۰

ــق در اعيان  ــان وجود ح ــه ادراك می  كنيم هم ــزی ك ــر چي ه
مخلوقات می  باشد.

و از همين جاست که در فلسفه و عرفان، هر «ذات» و «وصف» 
ــته شده، و وجود  و «فعلی»، فانی در ذات و وصف و فعل الهی دانس
ــورد انكار قرار گرفته، و  ــر حقيقتی غير از حقيقت وجود خداوند م ه
ــام يافته و به اوليای خاصّ  ــن معرفتی «معرفت خدا به خدا» ن چني
خداوند نسبت داده می  شود، چنانكه در كتاب «علی بن موسی الرضا 

مكتب معرفت بشـرى را پندار بر اين اسـت كه 
هـر چه اعتقـاد به سـعه وجودى خداونـد فراتر 
رود معرفـت كامل تر مى  باشـد، در نظر ايشـان 
انـكار وجود مخلوقات و ماسـوى اّهللا ، و اعتقاد به 
انحصار وجود به ذات او و وحدت وجود فراترين 
مرتبـه معرفت و شـناخت محسـوب مى  شـود. 
امـا در مكتـب وحـى و معرفت الهـى معصومين 
عليهم السـالم فراترين درجه معرفـت خداوند، 
و پايين تريـن درجه آن يكى اسـت، و آن همان 
علم به وجود اقدسـى اسـت كه بر خالف تمامى 
اشـيا مى باشد، لذا هر گونه تفّكر در ذات خداوند 
اسـباب ضاللت و گمراهى شـمرده مى  شـود، و 
ازدياد معرفـت و محبّت الهى جز از طريق تفّكر 
و انديشـه در فعل و صنع و احسان و انعام الهى 
امكان پذير نيسـت و سـير تكاملى معرفت الهى 
تنها در مسـير تفّكر در فعـل او انجام مى  يابد و 
در درجـات مختلف صبر و تسـليم و توّكل و رضا 
و تفويـض و خشـوع و محبّـت و...تجلّى مى  كند 
كه سـير در اين مسـير را پايانى نبوده و فوق هر 

درجه اى درجه اى ديگر است،
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عليه السالم والفلسفة االلهية» در اين باره چنين آمده است:
ــده وحده، ناظر إلی مراتب التوحيد، من  ال إله إال اّهللا  وحده وح
ــد الذاتی والوصفی والفعلی، لفناء جميع الذوات فی ذاته تعالی،  التوحي
وفناء جميع االوصاف فی وصفه تعالی، وفناء جميع االفعال فی فعله 
ــه» و «أينما تولّوا فثم وجه  ــیء هالك إال وجه تعالی، الن «كل ش
ــذّ  اّهللا »، حتی فی نفس التولية واالين... الن االطالق الذاتی ال يش
عن شیء وال يشذّ عنه شیء. ومثل هذه المعرفة والتعريف ال يتيسر 
إال لخواص أوليائه الذين يعرفون اّهللا  باّهللا ... فحينئذ ال يعرفون شيئا 

إال ما عرفهم اّهللا  إياه.۱۷۱
«ال إله إال اّهللا  وحده وحده وحده»، نظر به مراتب سه گانه توحيد 
يعنی: «توحيد ذاتی» و «وصفی» و «فعلی» دارد، زيرا همه اشيا در 
ذات خداوند فانی و نابودند، و همه صفات در وصف خداوند فانی اند، 
و هيچ فعلی جز فعل خداوند وجود ندارد، چون هر چيزی نابود است 
جز وجه پروردگار، و هر كجا روی كنيد آنجا روی خداست، حتّی در 
نفس روی كردن و مكان... زيرا بدون قيد و بند بودن ذاتی، هيچ كم 
ــت. چنين معرفت و شناختی  نمی  آورد و هيچ چيزی از آن خارج نيس
ــر  ــند ميس جز برای اوليای خاصّ خداوند كه خدا را به خدا می  شناس
نمی  شود، ...ايشان هيچ چيزی نمی  شناسند مگر آن چه كه خداوند آن 

را به ايشان شناسانده است.
تذكر نكاتی درباره اين كالم ضروری است:

ــه: «همه ذوات در  ــت ك ــد ذاتی» به اين معنی نيس ۱. «توحي
ــت می  باشند و اطالق وجودی خداوند جايی  ذات خداوند فانی و نيس
ــته است و هيچ چيزی خارج از وجود او  برای وجود غير باقی نگذاش

نيست»،
ــدگار جهان واحد  ــت كه: «خالق و آفري ــه به اين معنی اس بلك
ــت و شريك و نظير و مثل و مانند ندارد، و ماسوای او مخلوقات  اس
و آفريده های اويند، نه شريك و مثل و مانند او، و نه جلوه و صورت 

او، و نه اشيای صادر شده از ذات او».
ــت  ۲. معنای صحيح «توحيد خداوند متعال در صفات» اين اس
كه: تنها ذات امتدادی و مخلوق است كه متّصف به صفات می  گردد 
ــات و موصوفات بوده، ذات  ــر خالف تمامی صف ــد متعال ب و خداون
ــمع و بصر است، صفات اشيا و مخلوقات  علم و قدرت و حيات و س
ويژه خود آن ها می  باشد، و ادعای فنای آن ها (صفات مخلوقات) در 

صفات خداوند متعال نامعقول و نادرست است.
ــت كه:  ــد فعل» خداوند هم اين اس ــای صحيح «توحي ۳. معن
ــريك و كمكی نيست»، نه اينكه  «خداوند را در فعل و خلق خود ش
ــوده و هيچ فعلی جز فعل  ــال مخلوقات، فانی در فعل او ب ــه افع هم
ــوب و بد بندگان به  ــد، و تمامی افعال خ ــته باش خداوند وجود نداش

ساحت قدس و جالل او نسبت داده شود.
ــه آن چه برای  ــه اين نكته دارد ك ــاره ب ــات مذكور نيز اش ۴. آي
ــت باطل می  باشد۱۷۲ و خداوند متعال هرگز به داشتن  غير خداوند اس
ــت كه هيچ چيز و  ــود، و معنای آن ها اين نيس مكان متّصف نمی  ش
ــچ جا خارج از ذات خداوند نبوده و هيچ چيزی جز ذات مطلق او  هي

وجود ندارد.
ــند مگر  ــان چيزی را نمی  شناس ۵. جمله اخير يعنی: «پس ايش
ــان شناسانده است» نيز سخنی است كه  آن چه را كه خداوند به ايش
ــدد و غيريت وجود خالق و  ــف با ماقبل خود بوده مبتنی بر تع مخال
ــود و اعتقاد به اطالق ذاتی خدا و  ــت و با مبانی وحدت وج خلق اس
انحصار وجود به او ـ كه اساس و پايه اعتقادات اهل فلسفه و عرفان 

است ـ نمی  سازد.
فراترين درجه معرفت خداوند و نازل ترين آن!

ــت كه هر چه اعتقاد  ــری را پندار بر اين اس مكتب معرفت بش
ــعه وجودی خداوند فراتر رود معرفت كامل تر می  باشد، در نظر  به س
ايشان، انكار وجود مخلوقات و ماسوی اّهللا ، و اعتقاد به انحصار وجود 
به ذات او و وحدت وجود فراترين مرتبه معرفت و شناخت محسوب 
می  شود. اما در مكتب وحی و معرفت الهی معصومين عليهم السالم 
ــت،  ــن درجه معرفت خداوند، و پايين ترين درجه آن يكی اس فراتري
ــيا  ــت که بر خالف تمامی اش ــی اس و آن همان علم به وجود اقدس
ر در ذات خداوند اسباب ضاللت و گمراهی  می باشد، لذا هر گونه تفكّ
ر  ــود، و ازدياد معرفت و محبت الهی جز از طريق تفكّ ــمرده می  ش ش
ــان و انعام الهی امكان پذير نيست  ــه در فعل و صنع و احس و انديش
ــر در فعل او انجام  ــير تفكّ ــير تكاملی معرفت الهی تنها در مس و س
می  يابد و در درجات مختلف صبر و تسليم و توكّل و رضا و تفويض 
ــوع و محبت و...تجلّی می  كند كه سير در اين مسير را پايانی  و خش
ــيار نابجاست  ــت، لذا بس نبوده و فوق هر درجه ای درجه ای ديگر اس
ــی به تصديق به وجود  ــد امر خداشناس ــود اگر قرار باش كه گفته ش
ــد الزم می  آيد كه  ر در ذات الهی جايز نباش ــود و تفكّ خداوند تمام ش
دامنه معارف الهی بسيار محدود گردد. مضافا بر اينكه دامنه مباحث 
ــيع  ــالم آن قدر وس ــی توحيدی در مكتب اهل بيت عليهم الس تنزيه
ر و انديشه و مكتبی قابل مقايسه نيست،  است كه نه تنها با هيچ تفكّ
بلكه ديگران همه در اين وادی گرفتار تشبيهند و معرفت تنزيهی از 

اختصاصات مكتب اهل بيت عصمت عليهم  السالم است.
ــالم درباره  فتح بن يزيد جرجانی گويد: از حضرت رضا عليه الس

نازل ترين درجه معرفت پرسيدم و آن حضرت فرمودند:
ــر، وأنه مثبت قديم  ــبيه وال نظي ــرار بأنه ال إله غيره وال ش االق

موجود غير فقيد، وأنه ليس كمثله شیء.۱۷۳
اقرار به اينكه معبودی جز او نيست، شبيه و نظير ندارد، موجود 

و قديم است، معدوم نيست و هيچ چيز مانند او نباشد.
چنان که اميرالمؤمنين عليه السالم درباره فراترين درجه معرفت 

خداوند هم می  فرمايند:
وكمال معرفته التصديق به.۱۷۴

و كمال معرفت خداوند، تصديق به وجود اوست.
حضرت رضا عليه السالم می  فرمايند:

بالعقول يعتقد التصديق باّهللا ، وباالقرار يكمل االيمان به.۱۷۵
ــود، و با  ــو عقول، ايمان به وجود پروردگار حاصل می  ش در پرت

اقرار به وجود او ايمان كامل است.

142

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



تفّكر در ذات خداوند گمراهى است
چنانكه گفتيم فلسفه و عرفان پس از مرحله اثبات وجود خداوند 
ــت او را جايز  ــناخت كنه وجود و حقيق ر و تعمق در ش ــال، تفكّ متع
ــی ـ كه وجود  ــای براهين محكم عقل ــر خالف مقتض ــته، و ب دانس
ر و تعمق نابجای خود نتيجه  نامتناهی را محال می  داند ـ از اين تفكّ
ــتی نامتناهی"  می  گيرد كه: ذات خالق متعال "حقيقت وجود" و "هس

است!
ــت و ادراك جز به  ــف و معرف ــت وص ــی كه بديهی اس در حال
ــق نمی  گيرد، و البتّه نتيجه  ــوق و حقيقت دارای مقدار تعلّ ذات مخل
ــناخت ذات  ــش و تعمق او در راه ش ــگاه مخلوق به خالق، و كوش ن
ــه او را حقيقتی دارای حصــص (با نگاه  ــن نخواهد بود ك ــز اي او ج
ــفی)ـ  حال يا متناهی  عرفانی)، و حقيقتی دارای مراتب (با نگاه فلس
ــردمداران معرفت بشری بی نهايت  و يا نامتناهی، بلكه به تصريح س
ــد و خيال كند كه حقيقت وجود خدا  ــر از نامتناهی!ـ  ببين نامتناهی ت
را شناخته و به معرفت كنه ذات او دست يافته است لذا مكتب اهل 
ر در  بيت عليهم السالم ضمن اقامه استوارترين براهين، هر گونه تفكّ
راه شناخت كنه وجود و حقيقت ذات خالق متعال را موجب گمراهی 
ــرات باطل اين گونه خبر  ــمارد، و از پايان اين تفكّ و ضاللت می  ش

می  دهد كه امام صادق عليه السالم می  فرمايند:
ــر فی اّهللا ، فإن التفكر فی اّهللا  ال يزيد إال تيها، إن  إياكم والتفك

اّهللا  ال تدركه االبصار وال يوصف بمقدار.۱۷۶
ر در ذات خداوند جز  ــد بپرهيزيد كه تفكّ ــر در ذات خداون از تفكّ
سرگشتگی و فزونی حيرت و گمراهی نتيجه ای ندارد، همانا خداوند 

قابل ادراك نيست و به داشتن مقدار وصف نمی  شود.
امام باقر عليه السالم می  فرمايند:

إن الناس ال يزال لهم المنطق حتی يتكلموا فی اّهللا ، فإذا سمعتم 
ذلك فقولوا: ال إله إال اّهللا  الواحد الذی ليس كمثله شیء.۱۷۷

ــت تا هنگامی كه  ــته آزاد اس ــخن گفتن برای مردمان پيوس س
ــخن  ــانند، پس چون ديديد از آن س ــد بكش ــه ذات خداون كالم را ب
ــت مگر خداوند واحدی كه هيچ چيز  می  گويند بگوييد: معبودی نيس

مانند او نيست.

ــالم در تفسير آيه «وأن  امام صادق عليه الس
إلی ربك المنتهی» می فرمايند:

ــكوا... إن قوما  إذا انتهی الكالم إلی اّهللا  فأمس
ــت عقولهم حتی  ــوا فی ما فوق العرش فتاه تكلم
كان الرجل ينادی من بين يديه فيجيب من خلفه، 

وينادی من خلفه فيجيب من بين يديه.۱۷۸
ــيد توقّف  ــخن به خداوند رس ــی كه س هنگام
ــاره آن چه مافوق عرش  ــد... همانا گروهی درب كني
است سخن راندند پس عقل هايشان حيران شد تا 
ــان را از پيش می  خواندند از پشت  آنجا كه اگر ايش
ــر جواب می  دادند، و اگر آنان را از پشت سر ندا  س

می  دادند از رو به رو پاسخ می  گفتند.
ر  امام سجاد عليه السالم در مذمت «اهل تفكّ

و تعمق در ذات الهی» می  فرمايند:
ــان أقوام متعمقون  ــه يكون فی آخر الزم ــی علم أن إن اّهللا  تعال
ــورة  ــزل اّهللا  تعالی: «قل هو اّهللا  أحد، اّهللا  الصمد»االيات. ومن س فأن
ــدور»، فمن رام وراء ذلك  ــد إلی قوله: «وهو عليم بذات الص الحدي

فقد هلك.۱۷۹
ــان گروه هايی پيدا  ــه در آخرالزم ــت ك ــد تعالی می  دانس خداون
ــناخت ذات الهی كنكاش و تعمق می  كنند، پس  ــوند كه در ش می  ش
ــتاد: «بگو او خدای يكتاست، خداوند  خداوند متعال اين آيات را فرس
ــناخت است» تا آخر آيات. و آيات سوره حديد تا  بی نياز غير قابل ش
آنجا كه می  فرمايد: «و او از اسرار درون ها آگاه است»، پس هر كس 

فراتر از آن را قصد كند به تحقيق هالك خواهد شد.
اميرالمؤمنين عليه السالم ترك تعمق در ذات الهی را رسوخ در 

علم دانسته، می  فرمايند:
ــی الكتاب فرضه  ــيطان علمه مما ليس عليك ف ما كلفك الش
ــه إلی اّهللا  وال  ــداة أثره، فكل علم ــول وأئمة اله ــنة الرس وال فی س
ــخين فی العلم هم  تقدر عليه عظمة اّهللا . واعلم يا عبد اّهللا ، أن الراس
ــدد المضروبة دون الغيوب،  الذين أغناهم اّهللا  عن االقتحام علی الس
ــيره من الغيب المحجوب، فقالوا: «آمنا به  إقرارا بجهل ما جهلوا تفس
ــدح اّهللا  اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم  ــن عند ربنا»، وقد م كل م
ــمی تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن  يحيطوا به علما، وس

كنهه رسوخا.۱۸۰
ــی دارد و در قرآن و  ــيطان تو را به آن وام ــه ای را كه ش انديش
ــری از آن نمی  يابی، پس علم آن را  ــنّت پيامبر و امامان هدی اث س
ــنج، و بدان ای بنده  به خداوند واگذار، و عظمت خداوند را با آن مس
ــتند كه خداوند متعال آنان را  ــخين در علم كسانی هس خدا كه راس
ــده عالم غيب بی نياز فرموده  از هجوم بردن به دروازه های ممنوع ش
ــتن غيب محجوبی كه آن را نمی  دانند اقرار  ــت، ايشان به ندانس اس
دارند و می  گويند: «به آن ايمان داريم همه از نزد پروردگار ماست». 
ــان به عجز از رسيدن به آن چه كه به آن احاطه  خداوند اعتراف ايش
ــتوده است، و ترك تعمق و انديشيدن آنان درباره  علمی ندارند را س

در مكتب برهان و دين، مذهب اهل تعطيل در مورد معرفت خداوند باطل 
اسـت. و معناى تعطيل اين اسـت كه بشـر حتّى از بحـث درباره وجود 
خداونـد طفـره رفته و يا اينكه وجود او را انكار كنـد، اما پس از اقرار به 
وجود خداوند هر گونه تعمق و تحقيق و جستجو درباره معرفت كنه ذات 
او داخل در مسأله تشبيه است. فلسفه و عرفان به اين مسأله مهم توجه 
نداشته، پس از بحث اثبات وجود خداوند، در مورد شناخت حقيقت ذات 
او بحـث مى  كند، و در نهايت كنه وجود او را عين وجود و هسـتى مطلق 
و بى منتها مى  داند كه به صورت اشـياى گوناگون ظهور كرده است. اين 
عقيده مستلزم تشبيه ذات خداوند به ممكنات از حيث ذات و سنخ وجود 

مى  باشد، بلكه موجب انكار وجود خالق متعال و خالقيت اوست.
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ــتن كنه آن تكليف نشده اند رسوخ  چيزی را كه به دانس
در علم ناميده است.

ــالم در مورد مذمت تعمق  و اميرالمؤمنين عليه الس
می  فرمايند: 

ــر علی أربع دعائم، علی التعمق والتنازع والزيغ  الكف
والشقاق؛ فمن تعمق لم ينب إلی الحق، ومن كثر نزاعه 

بالجهل دام عماه عن الحق.۱۸۱
و می  فرمايند:

الغلو [وفی رواية أخری: العتو] علی أربع شعب علی 
التعمق والتنازع والزيغ والشقاق؛ فمن تعمق لم ينته إلی 
الحق ولم يزدد إال غرقا فی الغمرات ال تنحسم منه فتنة 

إال غشيته أخری، فهو يهوی فی أمر مريج.۱۸۲
فلسفه و عرفان می  گويد:

ــات العارفين به، الن  ــب درج للمعرفة درجات حس
ــو: االقرار بأنه ال  ــالم ـ ه ــا ـ كما أفاده عليه الس أدناه
ــه قديم مثبت موجود  ــبه وال نظير، وأن إله غيره، وال ش
غير فقيد، وأنه ليس كمثله شیء. وفوق هذه المرتبة هو 
ــورة االخالص النازلة القوام متعمقين،  ما يستفاد من س

حيث سئل موالنا الرضا عليه السالم عن التوحيد: فقال: كل من قرء 
ــل هو اّهللا  أحد» وآمن بها فقد عرف التوحيد، قلت: كيف يقرأها؟  «ق
ــی، كذلك اّهللا  ربی،  ــرء الناس، وزاد فيه: كذلك اّهللا  رب ــال: كما يق ق
ــی الهوية المطلقة  ــارة إل ــورة إش كذلك اّهللا  ربی. الن فی هذه الس

وااللوهية واالحدية والصمدية البحتة.۱۸۳
ــب درجات عارفين درجاتی دارد زيرا پايين ترين  معرفت به تناس
ــالم می  فرمايد اقرار به اين  ــه آن چنانكه آن حضرت عليه الس درج
ــبيه و نظير ندارد، موجودی  ــت كه معبودی جز خداوند نبوده، ش اس
قديم است و هيچ چيز همانند او نيست، و باالتر از اين مرتبه آنست 
ــوره اخالص استفاده می  شود و مخصوص گروه اهل تعمق  كه از س
ــت چنانكه از مواليمان حضرت رضا عليه السالم  ــی اس و تيزانديش
ــد: هر كس قل هو  ــد و آن حضرت فرمودن ــئوال ش درباره توحيد س
ــه توحيد اقرار  ــد هر آينه ب ــته باش اّهللا  را بخواند و به آن ايمان داش
ــد؟ فرمودند: همان گونه كه  ــت. گفتم: چگونه آن را بخوان كرده اس
ــروردگار من، چنان  ــت پ مردمان می  خوانند. پس افزودند: چنان اس
است پروردگار من، چنان است پروردگار من. زيرا در اين سوره اشاره 

است به هويت مطلق و الوهيت احدی و صمديت بحت و خالص.
ــه چنانكه گفتيم  ــت، چه اينك ــخن واضح اس ــتی اين س نادرس
ــد و پايين ترين آن يكی بوده و همان  باالترين درجه معرفت خداون
ــس. مخصوصا اينكه آيات مزبور عقايد  ــت و ب تصديق به وجود اوس
ــوفان درباره خداوند را صريحا تخطئه كرده و اعتقاد به تولّد و  فيلس
ــباهت و سنخيت و عينيت  ــيا از ذات او و نيز اعتقاد به ش صدور اش
ــد را خالق و باری و  ــته و خداون ــن خالق و مخلوق را مردود دانس بي
ــناخت و فراتر از داشتن زمان و  ــيا و موجودی غيرقابل ش مصور اش
مكان معرفی می  فرمايد نه حقيقت موهوم نامتناهی متصور به صور 

و اشكال گوناگون و متجلّی به جلوه های مختلف مخلوقات.
ر در ذات خداوند را اهل  روايت مورد اشاره نيز اهل تعمق و تفكّ
ــته و تجاوز آنان از حدود مدلول آيات مزبور را مذمت  ضاللت دانس
ــفه و عرفانـ  مانند  فرموده و موجب هالكت می  داند، ولی اهل فلس
مالصدراـ  اين مذمت صريح را مدح خود پنداشته و اعتراف نموده اند 
كه منظور از افراد مورد اشاره در روايت فوق، خود ايشان می  باشند.

ر درباره  با توجه به آن چه گفتيم روشن است نصوصی كه از تفكّ
ــاس مالك بسيار روشنی صادر شده،  ذات خداوند نهی می  كند بر اس
ــت كه درباره آن  ــی افراد را در بر می  گيرد و هرگز صحيح نيس تمام

گفته شود:
النهی إرشادی متعلق بمن ال يحسن الورود فی المسائل العقلية 

العميقة.۴۸۱
ــت كه كسی كه  ر در ذات خداوند تنها بيانگر اين اس نهی از تفكّ
ر  ــد نبايد در ذات خداوند تفكّ ــائل عقلی عميق را خوب نمی  فهم مس

كند.
فلسـفه و عرفان خداوند را شـبيه خلـق، بلكه عين وجود 

آن مى  داند
ــل تعطيل در مورد معرفت  ــب برهان و دين، مذهب اه در مكت
خداوند باطل است. و معنای تعطيل اين است كه بشر حتّی از بحث 
ــود خداوند طفره رفته و يا اينكه وجود او را انكار كند، اما  درباره وج
ــتجو  ــرار به وجود خداوند هر گونه تعمق و تحقيق و جس ــس از اق پ
ــت. فلسفه و  ــبيه اس ــأله تش درباره معرفت كنه ذات او داخل در مس
ــته، پس از بحث اثبات وجود  ــأله مهم توجه نداش عرفان به اين مس
ــناخت حقيقت ذات او بحث می  كند، و در نهايت  خداوند، در مورد ش
ــتی مطلق و بی منتها می  داند كه به  كنه وجود او را عين وجود و هس

اساس معرفت صحيح خداوند متعال بر تنزيه صرف وجود او است، 
و هـر گونـه بحث و فحص در مورد شـناخت حقيقـت ذات خداوند 
متعال داخل در مراتب تشبيه بوده، و گمراهي و مورد منع مي  باشد. 
أما اگر كسـي به مباني اهل فلسـفه و عرفان در مـورد معناي علّت 
و معلول و خدا و خلق آگاهي داشـته باشـد، به خوبي مي  داند كه بر 
اسـاس مباني ايشان بايد بين دو معناي تعطيل و تشبيه ـ كه كامال 
نقيض هم مي  باشـند ـ جمع كند، و نه تنها هيچ راهي براي گريز از 
تنزيه و تشـبيه مطلق ندارد، بلكه بايد در اين مورد صريحا قائل به 
اجتماع نقيضين ـ تنزيه در عين تشـبيه، و تشـبيه در عين تنزيه! ـ 

شود. "ابن عربي" گويد:
اعلـم أن التنزيه عند أهل الحقايق في الجناب االلهي عين التحديد 

والتقييد، والمنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب. 
بدان كه تنزيه در نظر كسـاني كه در مورد خداوند به حقايق دست 
يافته اند، عين محدود كردن و در بند كشـيدن ذات خداوند اسـت، 
و كسـي كه خداوند را منّزه از وجود همه چيز مي  داند يا نادان است 

و يا بي ادب!
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صورت اشيای گوناگون ظهور كرده است. اين عقيده مستلزم تشبيه 
ــد، بلكه  ــنخ وجود می  باش ذات خداوند به ممكنات از حيث ذات و س

موجب انكار وجود خالق متعال و خالقيت اوست.
ــر تنزيه مطلق  ــب عقل و برهان و دين، ب ــاس معرفت مكت اس
ــت، اما مكتب  ــتوار اس خداوند متعال از وجود و صفات مخلوقات اس
ــبيه ذات خداوند ابايی دارد، و نه تنزيه ذات  ــری نه از تش معرفت بش
ــناخت ذات  ر در ش ــد، بلكه ترك تفكّ ــد متعال را الزم می  دان خداون
ــمارد، و ذات قدوس خداوند  ــد متعال را مصداق تعطيل می  ش خداون

جلّ وعال را عين اشيا می  انگارد.
در كتاب «علی بن موسی الرضا عليه السالم والفلسفة االلهية» 

چنين آمده است:
ــبيه  يجب التحرز عن التنزيه الصرف، كما يجب التنزه عن التش

المحض، للزوم االتقاء عن حدی التعطيل والتشبيه.۱۸۵
خداوند را نبايد تنزيه صرف كرد، كما اينكه از تشبيه محض نيز 

بايد پرهيز كرد؛ زيرا از دو طرف تعطيل و تشبيه بايد كناره گرفت.
ــتيم كه اساس معرفت صحيح خداوند متعال  گر چه ما بيان داش
ــر گونه بحث و فحص در مورد  ــت، و ه بر تنزيه صرف وجود او اس
ــناخت حقيقت ذات خداوند متعال داخل در مراتب تشبيه بوده، و  ش
ــی به مبانی اهل فلسفه  ــد. أما اگر كس گمراهی و مورد منع می  باش
ــته  و عرفان در مورد معنای علّت و معلول و خدا و خلق آگاهی داش
باشد، به خوبی می  داند كه بر اساس مبانی ايشان بايد بين دو معنای 
ــندـ  جمع كند، و نه  ــبيهـ  كه كامال نقيض هم می  باش تعطيل و تش
ــبيه مطلق ندارد، بلكه بايد  تنها هيچ راهی برای گريز از تنزيه و تش
در اين مورد صريحا قائل به اجتماع نقيضين ـ تنزيه در عين تشبيه، 

و تشبيه در عين تنزيه! ـ شود. «ابن عربی» گويد:
ــاب االلهی عين  ــد أهل الحقايق فی الجن ــم أن التنزيه عن اعل

التحديد والتقييد، والمنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب.۱۸۶
ــورد خداوند به حقايق  ــانی كه در م بدان كه تنزيه در نظر كس
ــيدن ذات خداوند  ــت يافته اند، عين محدود كردن و در بند كش دس
ه از وجود همه چيز می  داند يا نادان  ــت، و كسی كه خداوند را منزّ اس

است و يا بی ادب!
ــاله «وحدت از ديدگاه عارف و حكيم» به نقل از  رس

«ابن عربی» می  نويسد:
ه هو الخلق المشبه.۱۸۷ إن الحق المنزّ

ــده  ــبيه ش ه، خود همان خلق تش ــا خداوند منزّ همان
است

و نيز «ابن عربی» می  گويد:
ــبيه كنت محددا  وإن قلت بالتنزيه   فإن قلت بالتش

كنت مقيدا 
ــددا  وكنت إماما فی  ــت باالمرين كنت مس  وإن قل

المعارف سيدا۸۸۱ 
اگر خداوند را شبيه خلق دانی او را محدود كرده ای؛ 
ه از وجود همه مخلوقات بدانی، پس او را  و اگر او را منزّ

ــته ای؛ و اگر او را هم شبيه همه چيز دانی و هم  مقيد و در بند دانس
ه از وجود همه چيز، در معارف امام و پيشوا خواهی بود! منزّ

و می  گويد:
 ونزهه وشبهه وقم فی مقعد صدق۱۸۹ 

ــبيه و مانند همه  ه از همه چيز بدان و هم ش ــد را هم منزّ خداون
چيز، تا به معرفت راستين دست يافته باشی!

در رساله «انه الحق» درباره خداوند آمده است:
ــت، و چيزی مباين او نيست.۱۹۰ انيت  مغاير و مباين چيزی نيس
محضه ای را كه... شيخ در فصل چهارم مقاله هشتم الهيات شفاء۱۹۱ 
ــبيه است، نه تنزيه از  ــت، تنزيهی است كه عين تش اثبات كرده اس

تنزيه و تشبيه.۱۹۲
ــوای او ندانيم، و تشبيه  تنزيه يعنی اينكه: خداوند را همانند ماس
ــی اينكه: او را مانند غير او بدانيم؛ اين دو معنا صريحا دو معنای  يعن
ــند، و اين بسيار عجيب است كه مدعيان شناخت  نقيض هم می  باش
كنه ذات الهی به اين صراحت به اجتماع نقيضين قائل شده و آن را 
محال نمی  دانند، چنانكه ارتفاع نقيضين را هم محال ندانسته و قائل 
به تنزيه از تنزيه و تشبيه شده اند. حضرت رضا عليه السالم در پاسخ 
ــليمان مروزی ـ كه بين: «عين خدا بودن يك شی ء» و «غير او  س

بودن آن» تناقضی نمی  بيند ـ می  فرمايند:
ــد جعلتها غيره؛ وإذا قلت:  ــت هو»، فق يا جاهل، إذا قلت: «ليس

«ليست هی غيره»، فقد جعلتها هو.۱۹۳
ــت، پس آن  ــادان، هنگامی كه بگويی آن عين وجود خدا نيس ن
را غير او قرار داده ای؛ و وقتی بگويی غير او نيست، پس آن را خود 

او قرار داده ای.
و امام صادق عليه السالم می  فرمايند:
لم يكن بين االثبات والنفی منزلة.۱۹۴

بين نفی و اثبات چيز سومی وجود ندارد.
ــبيه، همان عقيده  ــه معنای واضح و صريح تش ــته از اينك گذش
ــب وجود و يا  ــيا و مخلوقات را مرات ــت كه اش ــفه و عرفان اس فلس
ــمارد و خدا و خلق را عين هم  جلوه های مختلف ذات خداوند می  ش

گاهي وحدت وجوديان مي  گويند: ما با كسـاني كه قائل به اتّحاد و 
حلول ذات خداوند در مخلوقات مي  باشـند، و نيز با كسـاني كه خدا 
و خلـق را شـبيه هم مي  دانند تفاوت داريم، زيـرا اعتقاد به حلول و 
اتّحاد و شباهت خالق و خلق تنها در صورتي ممكن است كه ما دو 
موجود قبول داشـته باشيم. در حالي كه ما يك موجود بيشتر قبول 
نداريم!! با توجه به آن چه بيان داشتيم روشن است كه: اين سخن 
ايشـان نه تنها گوياي اعتقاد آنان به شـباهت ذات خداوند با سنخ 
وجود خلقي ـ چه موجود باشـد و چه موجود نباشـد ـ اسـت، بلكه 
مساوي با انكار وجود خداوند مي  باشد. و گويا وحدت وجوديان اين 
عقيده را از اعتقاد به حلول و اتّحاد بهتر و معقول تر پنداشته اند كه 

به اين صراحت از آن گريخته، و به اين پناه آورده اند!!
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می  داند. رساله «انه الحق» می  نويسد:
ــريان  ــريان الهوية االلهية فی الموجودات كلها أوجب س إن س
جميع الصفات االلهية فيها من الحيوة والعلم والقدرة والسمع والبصر 

وغيرها، كليها وجزئيها.۱۹۵
ــده است كه  ــدن ذات خداوند در همه چيز، موجب ش جاری ش
تمامی صفات الهی يعنی حيات و علم و قدرت و سمع و بصر و غير 

آن، همه و همه در موجودات جريان يافته باشد.
و می  نويسد:

ی داشته باشد، بر ضد بعضی از  واجب الوجود اگر حدود و خواصّ
ممكنات يا بر ضد تمام ممكنات، البتّه آن هايی كه صفات و خواصّ 
ــده از بين می  روند؛ بلكه  ضدی دارند، به زودی معدوم و برطرف ش
ــت از خواصّ نامحدود او،  ــد گفت: هر يك از ممكنات حدی اس باي
ــنيدن اين سخن  ــت از تجليات او... گرچه گفتن و ش و مرتبه ای اس
ــت كه شيطان هم مظهر اسم يامضلّ  دشوار است، ولی حقيقت اس
ــانه و صفتی كه نمونه  ــت، و به هر حال در هر مخلوقی يك نش اس
ــيار ضعيفی از اسامی و صفات حق است، موجود است...  ضعيف بس
ــيط الحقيقة كل االشياء، معنايش همين است... تمام صفات كه  بس

در ممكنات هست به طور اعلی و اتم در او هست.۱۹۶
در رساله «لقاء اّهللا » در مورد تشابه خالق و خلق آمده است:

ــوده، وهذا ال  ــوع منه الزم جهة وج ــات الممكن نوعان؛ ن صف
يخالف صفات الواجب، بل يشبهها.۱۹۷

ــم از آن الزمه جهت  ــت؛ يك قس صفات مخلوقات دو نوع اس
ــم مخالف با صفات خداوند نيست، بلكه  وجود آن است كه اين قس

شبيه صفات خداوند است.
در حالی كه حضرت رضا عليه السالم فرمودند:

ــا فی الخلق ال يوجد فی خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع  كل م
فی صانعه.۱۹۸

ــود، و هر چه در  ــد در خالقش پيدا نمی  ش ــر چه در خلق باش ه
مخلوق ممكن باشد درباره آفريننده اش ممتنع است.

و امام صادق عليه السالم می  فرمايند:
ــبه اّهللا  بخلقه فهو مشرك، إن اّهللا  تبارك وتعالی ال يشبه  من ش

شيئا، وال يشبهه شیء، وكل ما وقع فی الوهم فهو بخالفه.۱۹۹
ــبيه خلقش بداند مشرك است، خداوند به  هر كس خداوند را ش
هيچ چيز شبيه نيست، و هيچ چيز همانند او نيست، و هر چه در نظر 

آيد خداوند بر خالف آن است.
گاهی وحدت وجوديان می  گويند: ما با كسانی كه قائل به اتّحاد 
و حلول ذات خداوند در مخلوقات می  باشند، و نيز با كسانی كه خدا و 
خلق را شبيه هم می  دانند تفاوت داريم، زيرا اعتقاد به حلول و اتّحاد 
و شباهت خالق و خلق تنها در صورتی ممكن است كه ما دو موجود 
ــته باشيم. در حالی كه ما يك موجود بيشتر قبول نداريم!!  قبول داش
ــتيم روشن است كه: اين سخن ايشان نه  با توجه به آن چه بيان داش
ــباهت ذات خداوند با سنخ وجود خلقی  تنها گويای اعتقاد آنان به ش
ــد و چه موجود نباشد ـ است، بلكه مساوی با انكار  ـ چه موجود باش

وجود خداوند می  باشد. و گويا وحدت وجوديان اين عقيده را از اعتقاد 
ــته اند كه به اين صراحت از  به حلول و اتّحاد بهتر و معقول تر پنداش
آن گريخته، و به اين پناه آورده اند!! در مناظره رسول خدا صلی  اهللا 

 عليه  و  آله با بت پرستان آمده است :
ــول اّهللا  صلی  اهللا  عليه  و آله: أخطأتم الطريق وضللتم،   فقال رس
ــات، أو يحل ربكم فی  ــم... فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوق أما أنت
ــیء، فأی فرق بينه إذا وبين سائر ما  ــیء حتی يحيط به ذاك الش ش
يحل فيه من لونه وطعمه ورائحته ولينه وخشونته وثقله وخفته، ولم 
ــًا دون أن يكون ذلك محدثًا  ــول فيه محدثًا قديم ــار هذا المحل ص
ــزل قبل المحال  ــاج إلی المحال من لم ي ــذا قديمًا، وكيف يحت وه
ــة المحدثات فی الحلول فقد  ــو كان لم يزل، وإذا وصفتموه بصف وه
ــوه بالزوال والحدوث فصفوه  ــم أن تصفوه بالزوال، وما وصفتم لزمك
ــال والمحلول فيه، وجميع  ــاء، الن ذلك أجمع من صفات الح بالفن
ــإن كان لم يتغير ذات الباری تعالی بحلوله فی  ذلك متغير الذات، ف
ــكن ويسود ويبيض ويحمر  ــیء جاز أن ال يتغير بأن يتحرك ويس ش
ــه الصفات التی تتعاقب علی الموصوف بها حتی يكون  ويصفر وتحل
فيه جميع صفات المحدثين ويكون محدثا، تعالی اّهللا  عن ذلك علوا 
ــول اّهللا  صلی  اهللا  عليه  وآله: فإذا بطل ما ظننتموه  كبيرا. ثم قال رس
ــه قولكم. قال:  ــد ما بنيتم علي ــیء فقد فس من أن اّهللا  يحل فی ش

فسكت القوم وقالوا: سننظر فی أمورنا.۲۰۰
عقالنيت وحيانى يا تفكرات بشرى؟!

ــت معلوم مى شود كه معارف  با توجه مختصری در آن چه گذش
الهی را تنها بايد توسط هدايت گران مكتب وحی دريافت داشت، چه 
ــفی و عرفانی  ــه های فلس اينكه بين معارف الهی و برهانی با انديش

فاصله بسيار وجود دارد.
 امام عليه السالم امام است، نه فيلسوف؛

و اين ادعايی نابجاست كه گفته شود:
ــوف الكامل هو االمام ـ حسب ما عرفه الفارابی ـ وسائر  الفيلس
ــذه، الن ذلك  ــه وصحبه وتالمي ــن أمته وحواري ــفة االلهيي الفالس
ــوف الكامل هو العالم الربانی، وهؤالء المتفكرين فی الفلسفة  الفيلس

االلهية هم المتعلمون علی سبيل النجاة،۲۰۱
بنابر تعريف فارابى، فيلسوف كامل امام مى باشد و بقيه فالسفه 
ــوف  ــاگردان اويند، زيرا آن فيلس الهی امت و حواری و اصحاب و ش
رين در فلسفه الهی دانش جويان  كامل عالم ربانی است، و اين متفكّ

طريق نجات هستند.
و يا اينكه گفته شود:

ــرآن و عرفان و برهان از هم جدايی ندارند. عرفان در حقيقت  ق
تفسير انفسی قرآن است و برهان لسان عارفان است.۲۰۲

و يا اينكه گفته شود:
ــه ای باالتر، و با ديدی  ــنت را در رتب ــان مطالب کتاب و س هم

عميق تر نگريستن، حکمت و فلسفه است.۲۰۳
و يا اينكه گفته شود:
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نقش عرفای اسالم در احياء معارف اسالمی اين است كه قرآن 
را به كمك روايات تفسير انفسی نموده اند.۲۰۴

ــت... پس قرآن و عرفان و برهان را از  ــوف كامل امام اس فيلس
يكديگر جدايی نيست.۲۰۵

و نيز از كمال غفلت است كه گفته شود:
ــعب معارف اسالمی است كه از  علم تصوف و عرفان يكی از ش
كتاب مجيد و سنّت ختمی مرتبت و اخبار واصله از اهل بيت عصمت 

و طهارت گرفته شده است.۲۰۶
و يا اينكه گفته شود:

طريقه اهل سلوك... همان طريقه انبيا و اولياست.۲۰۷
و يا اينكه گفته شود:

بدون شك طريقه متصوفه و اهل كشف به اين معنايی كه ذكر 
ــد ترجيح بر طريقه اهل نظر دارد. لذا كلمات عرفا در اسرار راجعه  ش
ــه مبدء و معاد دلپذيرتر از مبانی كلمات حكما و طريقه انبياء عظام  ب

و ائمه كرام است!!۲۰۸
پى نوشت ها:

۱ . بحار األنوار، ۲۰۶/۳ ـ ۲۰۷.
ــالم، ۱۲۷/۱ـ  ۱۲۸؛ التوحيد، ۶۱ـ   ــون اخبار الرضا عليه الس ــى ۱۱۸/۱ـ  ۱۱۹؛ عي ۲ . كاف

۶۳؛ بحار االنوار، ۱۷۳/۴ ـ ۱۷۴.
۳ . كفاية األثر، ۱۱؛ بحار األنوار، ۳۰۴/۳.

۴ . االحتجاج، ۳۳۸/۲؛ بحار األنوار، ۶۷/۴.
۵ . كافى، ۱۱۸/۱؛ بحار األنوار، ۱۷۳/۴.

۶ . التوحيد، ۸۳؛ بحار األنوار، ۲۰۶/۳ ـ ۲۰۷.
۷ . اسفار،  ۲۱/۴.

۸. شرح  االشارات،  ۱۷۶/۳.
۹. بداية الحكمة ، ۷۷، ۷۹.
۱۰. االسفار االربعة،  ۳۱/۴.

۱۱ . التوحيد أن ال تجوز علی ربك ما جاز عليك. بحار األنوار، ۲۶۴/۴.
ــه يمتنع فی صانعه... كيف  ــق ال يوجد فی خالقه، وكلّ ما يمكن في ــا فی الخل ۱۲ . كلّ م

يجری عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو ابتدأه. التوحيد، ۴۰؛ بحار األنوار، ۲۳۰/۴.
۱۳ . کشف المراد، عالمه حلی قدس سره، ۱۲۸.

۱۴ . انوار الملکوت فی شرح الياقوت، عالمه حلی قدس سره، ۳۴.
ــی قدس  ــره، ۳۳ متن، خواجه نصيرالدين طوس ــف الفوائد، عالمه حلی قدس س ۱۵ . کش

سره.
۱۶ . انوار الملکوت فی شرح الياقوت، عالمه حلی قدس سره، ۳۴.
۱۷ . انوار الملکوت فی شرح الياقوت، عالمه حلی قدس سره، ۳۴.
۱۸ . انوار الملکوت فی شرح الياقوت، عالمه حلی قدس سره، ۳۵.

۱۹ . بحار األنوار، ۱۹۴/۳.
۲۰ . صحيفه سجاديه، ۲۱۲.

۲۱ . التوحيد، ۴۵؛ بحار األنوار، ۲۸۹/۴.
۲۲ . بحار األنوار، ۳۰۹/۴، از نهج البالغه.

۲۳ . التوحيد، ۲۴۷.
۲۴ . عيون اخبار الرضا عليه السالم، ۱۲۴/۱.

۲۵ . احتجاج، ۲۱/۱.
۲۶ . احتجاج،۲۱/۱.

۲۷ . التوحيد، ۱۸۴؛ بحار األنوار، ۳۳۰/۳ از امالى صدوق قدس سره.
۲۸ . بحار األنوار، ۳۴۹/۱۰.

۲۹ . أبو صالح حلبى: تقريب المعارف، ۷۶.
۳۰ . أبو الصالح حلبى: تقريب المعارف، ۸۱.
۳۱ . أبو الصالح حلبى: تقريب المعارف، ۸۷.

۳۲ . أبو الصالح حلبى: تقريب المعارف، ۱۳۶.
۳۳ . أبو الصالح حلبى: الكافی، ۵۳.

۳۴ . شيخ طوسى: االقتصاد، ۲۴.

۳۵ . شيخ طوسى: االقتصاد، ۸۲.
۳۶ . عالّمه حلّى: شرح التجريد، تحقيق آملى، ۳۵.

۳۷ . عالّمه حلّى: شرح التجريد، تحقيق آملى، ۲۶۱.
۳۸ . عالّمه حلّى: شرح التجريد، تحقيق آملى، ۳۶۸ ـ ۳۶۹.

ــى: شرح إحقاق الحق، ۲۴۴/۱ و شيخ طوسی قدس سره: االقتصاد، ۲۷ ـ ۳۱؛  ۳۹ . مرعش
ــيد مرتضى: االنتصار، ۴۰۷؛ محقق حلّى،  ــافی فی اإلمامة، ۱۶۲/۱؛ س ــيد مرتضى: الش س

المسلك فی أصول الدين، ۱۰۱؛ ابن ميثم بحرانى: قواعد المرام فی علم الكالم، ۵۷.
۴۰ . عالمه حلّى: شرح تجريد االعتقاد، تحقيق زنجانى، ۱۰۳.

۴۱ . شيخ طوسى: االقتصاد، ۲۴.
۴۲ . بحرانی، ابن ميثم: قواعد المرام فی علم الكالم، ۹۹.

۴۳ . التوحيد، ۴۵۰؛ بحار األنوار، ۳۳۵/۱۰.
۴۴ . كافى، ۱۲۰/۱؛ التوحيد، ۱۸۷؛ بحار األنوار، ۱۷۶/۴.

۴۵ . نهج البالغه، خطبه ۱۸۶؛ بحار األنوار، ۲۵۴/۴.
۴۶ . علل الشرايع، ۶۰۷؛ بحار األنوار، ۲۳۰/۵.

۴۷ . التوحيد، ۲۹۰؛ بحار األنوار، ۵۰/۳.
۴۸ . روضة الواعظين، ۳۱؛ متشابه القرآن، ۴۶/۱.

۴۹ . كشف المراد، ۵۷.
۵۰ . بحار األنوار، ۳۲۶/۳؛ از التوحيد.

۵۱ . كافى، ۹۰/۱.
۵۲ . اسفار، مالصدرا، ۶/ ۲۹۷.

۵۳ . طباطبايى، محمد حسين: نهاية الحكمة، ۲۷۸.
۵۴ . سبحانى، جعفر: محاضرات فی اإللهيات، تلخيص على ربانى گلپايگانى، ۵۱.

۵۵ . مالصدرا: عرشيه، ۲۲۰.
۵۶ . ملكى تبريزى، جواد: لقاء اّهللا ، ۱۶۹ ـ ۱۷۰.

۵۷ . اصفهانى، محمد حسين، تحفه حكيم.
۵۸ . حسن زاده آملى، حسن: انه الحق، ۶۷ ـ ۶۶.

۵۹ . مصباح يزدى، محمد تقى: آموزش فلسفه، ۲ ـ ۳۸۳.
۶۰ . جوادى آملى، عبد اّهللا : علی بن موسى الرضا عليه السالم والفلسفة االلهية، ۳۶.

۶۱ . ابن عربى: كتاب المعرفة، ۲۹ ـ ۳۰.
ــن: وحدت از ديدگاه عارف و حكيم، ۶۴ ـ ۶۶، انتشارات تشيع  ــن زاده آملى، حس ۶۲ . حس

ـ چ اول، ۱۳۷۹.
۶۳ . مصباح يزدى، محمد تقى: تعليقة على نهاية الحكمة، ۹۱ ـ ۹۲.

۶۴ . طباطبايى، محمد حسين: نهايه الحكمه، ۱۶۹.

۶۵ . طباطبايى، محمد حسين: نهايه الحكمه، ۱۷۷.
۶۶ . طباطبايى، محمد حسين: نهاية الحكمة، ۱۱۸. در اين سخن گويا وجود شدت و ضعف 

بين دو خطّ مستقيم، امرى مسلّم و مفروغ عنه انگاشته شده است!
۶۷ . مصباح يزدى، محمد تقى: تعليقة على نهاية الحكمة، ۲۲۹.
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۷۱ . حاشيه اسفار، ۷۱/۱.

۷۲ . حاشيه اسفار، ۲۲/۶.
۷۳ . مصباح يزدى، محمد تقى، تعليقة على نهاية الحكمة، ۳۵۲.
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۷۹ . رجوع شود به: مالصدرا: اسفار، ۱۶/۶؛ طباطبايى، محمد حسين: نهاية الحكمة، ۲۶۹؛ 
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ــفة  ــالم والفلس ــى الرضا عليه الس الحكمة، ۴۵ ۲۲۹؛ جوادى آملى، عبد اّهللا : علی بن موس
اإللهية، فصل اول و دوم؛ خرازى، محسن: بداية المعارف اإللهية، ۳۲ ۳۴؛ سبحانى، جعفر: 
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محسن هندى

مقاله وارده 1

فلسفه و عقالنيت
گفتگوى سمات با محسن غرويان

گفت وگو

سـمات: موضـوع بحـث طـرح پـاره اى از ديدگاه هـا و 
نگاه هـاى انتقـادى به فلسـفه اسـت. به عنـوان اولين 
سـئوال آيا حضرتعالى فلسـفه را مسـاوى با عقالنيّت و 

تعّقل مى دانيد؟ و يا تعبير ديگرى داريد.
ــخ سؤال  ــكر از ترتيب اين گفتگویِ علمی، در پاس غرويان: با تش
ــد فلسفه محصول تعقّل و عقالنيت است،  حضرتعالی به نظر می رس
ــوف كسی است كه از متد عقلی و تعقّلی استفاده می كند  يعنی فيلس
ــاس  ــتی تعقّل و تفكر می كند و بر اس ــبت به عالم وآدم و هس و نس
ــوع دارد، داده هايی را بيرون  ــه در آن موض ــالت و تعقّلی ك آن تأم
ــفه اصطالحات  ــفه می گوييم. البته فلس ــد كه ما به آن فلس می ده
ــت . مثالً  ــادی دارد و در طول تاريخ هم مراحلی را طی كرده اس زي
ــفه به چيزی گفته می شد که بعد محدود شد  ــتان فلس در يونان باس
به شاخه های حكمت. حكمت نظری و عملی. حكمت نظری شامل 
ــات و الهيات بود. بعد رياضيات و طبيعياتش كنار  طبيعيات و رياضي
رفت و الهياتش باقی ماند كه تقريبًا ما امروز وقتی می گوييم فلسفه، 
ــت. و حكمت عملی هم  مرادمان همان الهيات از حكمت نظری اس
ــالق بود که اينها ديگر تقريبًا  ــت مدن و اخ كه تدبير منزل و سياس
ــت. به هر حال من اآلن وارد اين شاخه ها  ــده اس ــفه جدا ش از فلس
ــفه  ــت و فلس ــفه اس ــوم. من فكر می كنم كه تعقّل متد فلس نمی ش

محصول تعقل و تدبر يك فيلسوف است. 
سـمات: آيـا متصـّور اسـت كسـى تعّقـل كنـد و از موضع 

عقالنيّت به ضديّت با فلسفه برسد؟
ــفه ای برسد يعنی به  ــت با تعقّل به يك فلس   نه؛ چون ممكن اس
ــد كه با يك نظام فلسفی ديگر متضاد باشد  ــفی برس يك نظام فلس
ــفه است. يك وقت ما فلسفه الف و فلسفه  اما هر دوی اينها باز فلس
ب را  با هم مقايسه می كنيم؛ می توانيم بگوييم فلسفه الف با فلسفه 
ب متضاد است. مثالً فلسفه ماترياليسم و فلسفه الهی هر دو فلسفه 
هستند. می گوييم فلسفه ماترياليسم با فلسفه الهی تضاد دارد، اما در 
نگاه كالن در هر دو چون از متد تعقلی استفاده  شده، اسمش فلسفه 

است. اين فلسفه الهی است، آن فلسفة ماترياليستی است.
سمات: رسيديم به اين ادعا كه تفلسف مساوى با تعقل 
اسـت.اگر بخواهم واضح تر سئوال كنم بايد بگويم اگر 
كسـانى بـا چيـدن براهينى با همـان تعّقـل و عقالنيت 
برسـند بـه اينكه مثًال  فلسـفه اسـالمِى موجـود خالف 
عقالنيـت اسـت، مثًال ضد عقالنيت اسـت، اصـًال دچار 
توّهم است، آيا مى توانيم همان ستايش هايى را كه نثار 
تفلسف و تعقل مى كنيم نثار اين نوع تعّقل هم كنيم يا نه 
اصًال متصّور نيسـت كه كسى با تعّقل و عقالنيّت شروع 
كند و به ضديّت با فلسـفه برسـد. چه فلسـفه مشاء يا 

فلسفه اشراق و يا فلسفه مالصدرا.
ــات تعقّل و مراتب تعقّل،  ــم اين را می گذارم درج  ببينيد؛ من اس
ــما می آيد مثالً با تعقّل می رسد به  ــی كه به فرموده ش يعنی آن كس
ــفه اسالمی خالف عقل است، می گوييم تو در مرتبه ای از  اينكه فلس
ــتی كه اين مرتبة نازله اش است. تعقل مراتب ديگری هم  تعقل هس
دارد؛ تو اگر به آن مراتب باالتر دست پيدا كنی نتيجه می گيری كه  

فلسفه اسالمی عقالنی است. پس تعقل مراتب دارد.
سـمات: در اينجا دو مشكل به نظر مى رسد. وقتى بحث 
مراتـب را مطرح مى كنيد على القاعـده نبايد بين مراتب 
تعارض باشد. ممكن اسـت مثًال بگوييم مرتبه پايين تر 
سهم كمترى از حقيقت دارد مرتبة باالتر سهم بيشترى. 
ولى اگر قرار باشـد مراتب با هم تعارض داشته باشند، 
اين ديگر بحث مراتب نيسـت. ضمن اينكه طرف مقابل 
هـم مى تواند هميـن اّدعا را كند و بگويـد از كجا معلوم 
اسـت كه عقالنيت من كه فلسـفه را رّد مى كنم و توهم 

مى دانم، مرتبه نازل عقالنيت است و شما كه تأييد 

ــلمين محسن غرويان در  حجت االسالم و المس
ــال ۱۳۳۸ در نيشابور به دنيا آمد و پس از اخذ  س
ــال ۱۳۵۷ راهى حوزه علميه  مدرک ديپلم در س
ــد. وى دروس مقدمات و سطح را به پايان  قم ش
ــانيد و در دروس خارج فقه و اصول از محضر  رس
آيات عظام وحيد خراسانى، فاضل لنکرانى، شيخ 
ــيرازى و جوادى آملى  ــزى، مکارم ش جواد تبري
ــه و اصول در  ــرد. وی در کنار دروس فق بهره ب
موسسه در راه حق و بنياد فرهنگى باقرالعلوم (ع) 
ــه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)  و موسس
ــفه و آشنايى با مکاتب غربى  دروس کالم و فلس
ــت و هم اکنون عضو هيئت  ــت سر گذاش را پش
ــتاد موسسه آموزشى و پژوهشى امام  علمى و اس
خمينى (ره) است. از غرويان تاکنون آثار متعددی 
شامل چندين کتاب و دهها مقاله در مطبوعات به 

چاپ رسيده است. 
ــق و تأليف به  ــالوه بر تحقي ــم اکنون ع وی ه
ــفار مال صدرا در حوزه  تدريس خارج اصول و اس
ــى از  ــتغال دارد و در کنار آن بخش علميه قم اش
وقت روزانه خود را صرف پاسخگويى به سواالت 

و شبهات علمى ـ اعتقادى مى کند.

 غرويان: گاهى يك كسـى از ترس جانش يا از ترس مردم با فلسـفه مخالفت كرده است. حضرت امام 
رضوان اهللا عليه در كتاب معاد شان مطرح مى كنند كه بعضى از فالسفه از ترس عاّمه مردم مى ترسيدند 
نظر حقيقى و باطنى خودشان را صريح و شفاف بگويند، چون عاّمه پذيرش اين حرف ها را نداشت، آنها 
تقيـه مى كردنـد. در مورد مرحوم فيـض هم من خودم [كتاب] علم اليقين ايشـان را درس مى دهم. اين 

نسبت هايى را  كه گاهى به ايشان مى دهند من قبول ندارم؛
سـمات: يك كسـى مثل مرحوم مجلسـى كه آن همه در بحار يا در آثار ديگرشان به فالسفه مى تازند و 
انتقاد مى كنند، از سر تقيه و ترس از عوام بوده است؟ حتى مواضع ضد فلسفه اى كه امثال مرحوم عالمه 

حلى و بسيارى از علما و فقهاى شيعه داشته و دارند، نيز از سر تقيه بوده است؟

اشاره
ــبت آن با معارف قرآن و عترت  ــی فلسفه و نس نقد و بررس
ــالم از جمله موضوعات مورد توجه نشريه سمات  عليهم الس
ــت. در همين مسير به سراغ حجت االسالم و المسلمين  اس
محسن غرويان از مدرسين فلسفه در حوزه علميه قم رفتيم 
ــتيم. آنچه در زير از نظر می گذرانيد،  و با وی به گفتگو نشس
ــويم  ــت. در همين جا ياد آور می ش ــل اين گفتگو اس ماحص
ــالی پيرامون اين گفتگو  ــمات از نقدها و مطالب ارس که س

استقبال می کند.
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اشاره 
ــالم  ــمات با حجت االس مقاله زير نقدی بر گفتگوی س
ــت که با عنوان فلسفه و  ــن غرويان اس ــلمين محس و المس
ــن مقاله به قلم  ــيد. اي ــماره اول به چاپ رس عقالنيت در ش
ــی ارشد فلسفه و  ــن هندی دانشجوی کارشناس آقای محس
کالم اسالمی ( که پيش از اين سلسله مقاالتی در نقد آرای 
ــريه پرتو سخن نگاشته اند) نوشته شده  دکتر سروش در نش
ــت. ضمن تشکر از ايشان به  ــمات ارسال شده اس و برای س
خاطر مشارکتشان در بحث، متن نقد ايشان را همراه با پاسخ 
ــت  ــی گذرانيد. تذکر اين نکته ضروری اس ــمات از نظر م س
ــه به دليل طوالنی بودن نقد حاضر و نيز طوالنی تر بودن  ک
ــواب) را به صورت مزجی  ــواب آن، اين دو مقاله (نقد و ج ج
ــانده ايم. بدين معنا که به دنبال هر فراز از نقد،  به چاپ رس
پاسخ آن بالفاصله آمده است. اين روش، مطالعه نقد و پاسخ 
ــوده و از تکرار فرازهای  ــهل تر نم آن را برای خوانندگان س
ــر مزجی الزم بود، بی نياز  ــيوه غي نقد در جواب آن که در ش
ــت که فرازهای نقد آقای هندی با مربع  می کند. گفتنی اس
ــخ سمات با مربع تو خالی از هم متمايز  تو پر و فرازهای پاس

شده اند.

ــن هندی: چون در نهايت تواضـع و فروتنـی فرموده   محس
ــاب آقای غرويان  ــمـات با جن ــد از نقـد پيرامـون گفتگوی س بودي
ــتقبـال می فرمائيد لذاست که اجازه می خواهم در حد سعه باع و  اس
بضاعت مزجاتم نکاتی را متذکر شوم. اجازه بفرمائيد حقير خود را به 

جای آقای غرويان گذاشته به سؤاالتتان پاسخگو باشم.
ــی دانيم به نقل پاره  ــمات: قبل از ورود به بحث الزم م  س
ای از عقايد فالسفه و عرفا در باب توحيد و خداوند و ... بپردازيم تا 
ــفه و عرفان روشن شده و معلوم  ــی با فلس محل نزاع اصلی و اساس
شود که محط اصلی و اساسی بحث ما با فالسفه و عرفا اين مباحث 
ــيه ای که اغلب مانع از  ــت و نه بسياری از مسائل فرعی و حاش اس
ــپس ادامه نقد و پاسخ آن را  ــت . س درک و فهم صحيح مطالب اس

پی می گيريم:
نمونه هايـى از كلمـات فالسـفه و عرفا در بـاره توحيد و 

خداوند 
ـ واجب الوجود همه چيزهاست؛ هيچ چيز از او بيرون نيست.۱

ـ منزه آنكه اشيا را ظاهر كرد، و خود عين آن ها است.۲
ـ انسان بر صورت رب خود مخلوق است. بلكه حقيقت و هويت 
ــذا هيچ يك از حكما و  ــت... ل ــان عين حقيقت و هويت حق اس انس
ــل الهی و  علما بر معرفت نفس و حقيقت آن اطالع نيافتند مگر رس

أكابر صوفيه .۳
ـ تحقيقا آن [ذات الهی] همان است که به صورت خر و حيوان 

ظاهر شده است.۴
ــی است كه حق را در هر چيزی ببيند؛ بلكه عارف  ـ عارف كس

حق را عين هر چيزی می  بيند.۵
ـ معيت حق سبحانه با بنده نه چون معيت جسم است با جسم، 

بلكه چون معيت آب است با يخ، و خشت با خاك.۶
ـ من نگفتم: "اين سگ خداست". من گفتم: "غير از خدا چيزی 
ــت  ــت"... وجود باالصالة و حقيقة الوجود در جميع عوالم... اوس نيس

تبارك و تعالی!۷
ـ واجب الوجود همه چيزهاست، هيچ چيز از او بيرون نيست.۸

ـ غير متناهی كه صمد حق است به حيث كه ال يخلو منه شی ء 
وال يشذّ منه مثقال عشر عشر أعشار ذره.۹

ــت و افاضه خداوند به اين باز می گردد كه خود او  ـ معنای علي
به صورت های مختلف و گوناگون درمی آيد.۱۰. 

ـ همانا نامتناهی تمام وجود را پر کرده است، پس چگونه جايی 
برای فرض غير او خواهد ماند؟۱۱

ـ چون به دقت بنگری آن  چه در دار وجود است وجوب است و 
بحث در امكان برای سرگرمی است!۱۲

ــت؛ و خلق، وهم و خيال  ــود همان حق اس ـ آن چه ديده می ش
می باشد.۱۳ 

ــكيك اهل تحقيق توان  ــی كه به عنوان تقريب در تش ـ تمثيل
گفت آب دريا و شكن های اوست كه شكن ها [امواج] مظاهر آبند و 

جز آب نيستند و تفاوت در عظم و صغر امواج است.۱۴
ـ دعوت انبيا همين است که ای بيگانه به صورت، تو جزء منی، 

از من چرا بی خبری؟ بيا ای جزء، از کل بی خبر مباش!۱۵
ـ هر يك از ممكنات، مظهر يك اسم از اسمای حقند، هر چند 
ــت ولی حقيقت اين است كه  ــنيدن اين سخن دشوار اس گفتن و ش

" است!۱۶ شيطان هم مظهر اسم "يا مضلّ
ـ از آن جا که حقايق هستی بی منتها است پس فهم حقايق اشيا 
ــز بی منتها بوده و همچنان ادامه دارد. يا نبايد الف را به زبان آورد  ني
ــتند،  ــطی ها که اصال قائل به موجود بودن خود نيس همچون سوفس
ــا اين که به محض اقرار نمودن بدان بايد آن را ادامه داد. و چه  و ي
ــويم و بگوييم اصال  ــطی بش ــت که از همان ابتدا سوفس راحت اس
ــير  ــت که باالخره همه ما در اين مس الفی نداريم. و چه عجيب اس
ــويم و بگوييم نه ما هستيم و نه ديگران هستند.  ــطی ش بايد سوفس
ــت، و خدا است دارد  ــت و خدا. حرف اول و آخر خدا اس فقط خداس
خدايی می  کند. از آن به بعد ديگر انسان هيچ نگرانی ندارد و راحت 

می شود.۱۷
ـ نه تنها نمی خواهيم از معلول به علت برسيم بلکه قصد نداريم 
ــل اين که ما اصال معتقد به  ــت به معلول هم راه يابيم به دلي از عل

علت و معلول جدا نيستيم.۱۸
ــوف و عارف هر دو قائل به وحدت وجود هستند... تمام  ـ فيلس
انبياء و ائمه و همه حجج و رسوالن الهی فيلسوفند و اينان فالسفه 

اصلی اند.۱۹
ـ انسان قابليت رسيدن تا مقام ذات را دارد، و چون می بيند که 
ــن بياورد و ذات را خودش کند لذا خودش  ــد آن ذات را پايي نمی توان
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باال می رود و او می شود.۲۰
ــه  ــا ک ــا آن ج ــات دارد ت ــات درج ـ جن
می فرمايد:"وادخلی جنتی، که اين جنت، جنت 

ذات است.۲۱
فلسفه و عقالنيت

 هندی: سؤال سمات: آيا فلسفه مساوی 
با عقالنيت است؟ جواب: فلسفه مساوی بلکه 
مساوق با عقل و تعقل و تفکر و تدبر و تذکر 
و عقالنيت است وگرنه فلسفه نيست، بل بايد 
ــت، چرا که عقل  ــفه عين دين اس گفت فلس
ــی و نبی درونی،  ــت بالغه اله ــه عنوان حج ب
ــوزه تکوين و  ــف از اراده الهی در دو ح کاش
ــت به اين لحاظ هرگز بشری، در  ــريع اس تش
مقابل الهی نيست، بلکه يافت عقل و دريافت 
ــائبه  ــد و منزه از ش ــر عقل باش ــوف اگ فيلس
ــت اندازی حس،  وهم و بازيگری خيال و دس
ــت. فلسفه معصوم  پيامش متن دين الهی اس
است، فلسفه راه کشف حقايق از طريق عقل 
ــفی مصون و معصوم  ــت، راه فلس برهانی اس
ــات آن بين و  ــت، برهانی که مقدم از خطاس
مبين باشند حاکی از متن حقيقتند، ليکن اين 
ــتند که مبتال به اشتباه و اختالط و  عقال هس
ــل و تحريف حقائق عما هی عليها  دس و جع
می شوند، مثل اينکه ايمان عين دلبستگی به 
ــپاری به معبود  ــتگی و دلس حق و عين وابس
ــت که به هنگامه  ــت ليکن اين مؤمن اس اس
ــه وهم و تدليس شهوت و  بازيگری و وسوس
تلبيس غضب مبتالی به عصيان و گسستگی 
ــود. و عجب آنکه روايات نورانيه  از حق می ش
ــتی [اول  ــادره از مقام عقل کل نظام هس ص
ــل، اول ما خلق نور نبينا] بر  ما خلق اهللا العق
حقيقت ياد شده مهر تأييد زده اند و اين چنين 
فرموده اند که مؤمـن هنگام گنـاه، روح ايمـان 
ــرای نگارنده معلوم  ــت می کند. ب از او مفارق
ــت چرا مدير مسئول محترم مجله وزين  نيس
سمات اينقـدر از واژه فلسفـه وحشت دارد۲۲، 
گفت : من آش را می پزم تو اسمـش را بگذار! 
پـس سـؤال را می بايست تدقيق نمود، و بايد 
ــه گفت بحث در نگاه های انتقادی به  اين گون
فالسفه است نه به فلسفه. اصوالً علم معصوم 
است، علم يعنی کشف واقع و اگر غير از اين 
باشد جهل است نه علم (حقير تفطن دارم که 
ــده است که  برای علم تعاريف ديگری نيز ش

ــه بنا بر بعضی تعاريف، علم معصوم نبوده  البت
ــت) و جهل  ــل مرکب هم مثالً علم اس و جه
ـــت - کما هـو الواضـح  عدم ملکـه علـم اس
ــنـد  ــه - پس علـوم اگر علم باش عنـد اهلـ
ــف واقع ثانيًا و واقـع هم  اوالً و در صدد کش
چيزی جـز آيات و سمـات و نشانه های ذات 
ـــت. ثالثـًا هر علمی  اقـدس خداونـدی نيس
ــی بيانگـر و معرف  ـــت و هـر علم دينی اس
ــمـای الهـی، پس فلسفه نيز در  اسمی از اس
ــاير علوم، معرف و مبين حقائق است  کنار س
ــفه دارد،  ــوفی که فلس به قدر طاقت آن فيلس
ـــد - کما  ــوف امام معصوم باش اگر آن فيلس
اينکه جناب فارابی فرمود فيلسوف کامل امام 
ــت - فلسفه او مبين و معرف تمام حقايق  اس
ــئه دنيا الی  ــت؛ از ادنی مرتبه نش ــتی اس هس
ــئه ملکوت و ما فوق آن که فرمودند  اوج نش
قرآن هفت بطن بلکه هفتاد باطن بلکه هفتاد 
ــزار بطن دارد (که البته به زعم جناب آقای  ه
حسن ميالنی [نگارنده مقاله افسانه مجردات] 
ــل در ماده و الجرم  ــی اين بطون متوغ تمام
ــانها حاضرند). و زهرای مرضيه -  در کهکش
ــالم اهللا عليهاـ  در دعايی طبق نقل جناب  س
سيد ابن طاووس از ايشان، فرمودند الحمدهللا 
ــدام از مراحل و مدارج و معالی  که در هيچک
قرآن معطل نماندم (نقل به مضمون) چرا که 
ــران الناطق) و  ــت - (انا الق او خود قرآن اس
ــوفی مثل صدرالمتألهين (اعلی اهللا  اگر فيلس
ــفه ای ارائه کند؛ آن مقدارش که  مقامه) فلس
ــفه است يعنی عين دريافت عقل برهانی  فلس
است، متن عقل و عقالنيت است و قس عليه 
ــفه و ايضًا فقها و متکلمان و عرفا  بقيه فالس
ــت، کالم معصوم  ــی فقه معصوم اس و ... يعن
است، عرفان معصوم است؛ اين فقيه و متکلم 
و عارف اند که اشتباه می کنند (تدبر، ترشد ان 

شاءاهللا).
 با اين توضيحات هرگز نمی توان با تعقل 
ــفه رسيد ولی ممکن است عاقلی  به ضد فلس
به اين نتيجه برسد که فالن فيلسوف، فلسفه 
ــت.  ــت مجموعه اوهام اس ــفه نيس اش، فلس
ــت که تمام سخن در  ــتحضر اس خواننده مس
ــت نه اثبات لذا متذکر می شوم  مقام ثبوت اس

که از خلط اين دو مقام جدًا پرهيز شود. 
ــمات: مهمترين اشتباهی که برای   س

سمات: قبل از ورود به بحث الزم 
مى دانيم به نقل پاره اى از عقايد 
فالسـفه و عرفا در بـاب توحيد و 
خداونـد و ... بپردازيـم تـا محل 
نزاع اصلى و اساسـى با فلسفه و 
عرفان روشن شده و معلوم شود 
كـه محط اصلى و اساسـى بحث 
ما با فالسـفه و عرفا اين مباحث 
اسـت و نـه بسـيارى از مسـائل 
فرعى و حاشيه اى كه اغلب مانع 
از درك و فهـم صحيـح مطالـب 
است . سـپس ادامه نقد و پاسخ 

آن را پى مى گيريم:
نمونه هايـى از كلمات فالسـفه و 

عرفا در باره توحيد و خداوند :
ـ واجب الوجود همه چيزهاسـت؛ 

هيچ چيز از او بيرون نيست.
ـ منزه آنكه اشـيا را ظاهر كرد، و 

خود عين آن ها است.
ـ انسـان بـر صـورت رب خـود 
مخلـوق اسـت. بلكـه حقيقـت و 
هويـت انسـان عيـن حقيقـت و 
هويت حق اسـت... لـذا هيچ يك 
از حكمـا و علما بـر معرفت نفس 
و حقيقـت آن اطـالع نيافتند مگر 

رسل الهى و أكابر صوفيه.
ـ عارف كسياسـت كـه حق را در 
هـر چيزى ببينـد؛ بلكه عارف حق 

را عين هر چيزى مى  بيند.
ـ همانـا نامتناهى تمـام وجود را 
پر كرده است، پس چگونه جايى 
براى فرض غير او خواهد ماند؟

ـ آن چـه ديـده مى شـود همـان 
حـق اسـت؛ وخلق، وهـم و خيال 

مى باشد. 
ـ دعوت انبيا همين اسـت كه اى 
بيگانـه به صورت، تو جزء منى، از 
مـن چرا بى خبرى؟ بيا اى جزء، از 

كل بى خبر مباش!
ـ انسـان قابليت رسيدن تا مقام 
ذات را دارد، و چـون مى بينـد كه 
نمى تواند آن ذات را پايين بياورد 
و ذات را خـودش كند لذا خودش 

باال مى رود و او مى شود.
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ــن هندی در تمامی مقاله شان  آقای محس
ــت که ايشان فلسفه  صورت گرفته اين اس
را به معنای تعقل گرفته اند و متوجه نيستند 
ــان آن را معرفی  ــه ايش ــفه ای ک که فلس
نموده اند که مبتنی بر عقالنيت باشد وجود 

خارجی ندارد!
متاسفانه هر گاه سخن از اختالف فقها 
و متکلمين با فالسفه، و به تعبير بهتر، دين 
ــفه در ميان می آيد، مدافعان فلسفه  و فلس
ــخن را به دفاع از عقل  بالفاصله دامنه س
ــتن و راهگشا بودن  و برهان و اصالت داش
ــانند! اما آيا واقعا سبب اختالف  آن می کش
ــان ارزش دادن  ــائل اين دو گروه هم مس
ــان به عقل و برهان، و نفی ارزش آن  ايش

از جانب مخالفان ايشان است؟!
ــود غالبا از  ــه خ ــن ما ک ــا متکلمي آي
ــی  عقالن روش  ــروان  پيش ــن  بزرگ تري
ــيد مرتضی،  ــيخ مفيد، س ــد مانند ش بوده ان
ــی، خواجه  ــی، ابو صالح حلب ــيخ طوس ش
نصير الدين طوسی۲۳ عالمه حلی و فاضل 
ــی رحمهم اهللا و...  ــداد و عالمه مجلس مق
ــود فقط متعبد به  ــش اعتقادات خ در گزين
ظواهری ظنی و مشکوک بوده اند؟! آن هم 
ــدوث يا قدم عالم،  ــائل مهمی مانند ح مس
ــدوث اراده خداوند متعال،  ذاتی بودن يا ح
ــان و خداوند،  ــار در فعل انس ــر يا اختي جب
ــود و عينيت خدا با همه چيز يا  وحدت وج
ــیء، و ديگر مسائلی از  فراتری او از هر ش
اين قبيل که هميشه اين دو گروه را در دو 

جبهه کامال مخالف قرار داده است.
ــفه دفاع می کنيد؟  ــما از کدام فلس  ش
اگر مقصود همين فلسفه موجود و خارجی 
ــاوی با  ــت بايد گفت که اين اصالً مس اس
ــفه نوعی فکر است  عقالنيت نيست، فلس
ــر دور از راهنمايی ها و  ــل، آنهم فک نه عق

هدايت های معصومين عليهم السالم.
ــما می گوييد: "اگر دريافت فيلسوف  ش
مطابق عقل باشد و منزه از شائبه خيال آن 
ــت" اين ادعای  وقت پيامش متن دين اس
ــت و ربطی  ــما خارج از محل بحث اس ش
ــفه خارجی  به مباحث ما ندارد. چرا که فلس
که مورد تدريس می باشد ربطی به عقل و 
عقالنيت ندارد بلکه اساسش اموری است 

ــدم عالم و جبر و  ــد وحدت وجود و ق مانن
صدور و... که همگی خالف عقل و برهان 
ــد. اگر هم  ــن می باش ــای دي و ضرورت ه
ــد که قدم عالم را قبول  ــوفی پيدا ش فيلس

نکرد اصالً فيلسوف نيست. 
و اين که گفتيد "فلسفه معصوم است" 
ــاخته ذهنتان  ــفه س مربوط به همان فلس
ــاظ فراتر نمی نهد  ــود که پا را از قالب الف ب
ــم خارج وجود ندارد. عالوه بر اين  و در عال
ــفه ای که در يک مسأله ۷۰ قول و در  فلس
ــأله ديگر ۲۵ قول و... ارائه دهد چطور  مس
ــت که  ــت؟ معصوم قرآن اس ــوم اس معص
ــد لو کان من عند غير اهللا لوجدوا  می فرماي

فيه اختالفًا کثيرًا.
ــم معصوم  ــورد دين می گويي ما در م
ــود ندارد و اگر  ــت و در آن اختالف وج اس
ــد باز هم  ــم اختالفی باش ــن فقها ه در بي
می گوييم دين معصوم است اما تابعان دين 

معصوم نيستند لذا:
اوال خطاهايشان قابل قياس با فالسفه 
و عرفايی نيست که اصل مکتبشان باطل 

است.
ــفه و  ــالف فقها مانند فالس ثانيًا اخت
عرفا آنقدر فاحش نيست که قائل به جبر و 

وحدت وجود و... شوند.
ــر در جايی  ــا و متکلمين اگ ثالثًا فقه
ــتباه کردند در اشتباهشان معذورند  هم اش
ــتيم به  چه اين که می گويند ما وظيفه داش
مکتب وحی مراجعه کنيم و مراجعه کرديم 
و بد فهميديم اما فيلسوف که مرجع معصوم 
ــت که ما خودمان  ندارد و مدعايش اين اس
ــيديم! در  ــر کرديم و به اين مطلب رس فک
جواب می گوييم شما حق نداشتيد با وجود 
انبيا به فکر خودتان مستقالً اعتماد کنيد و 

نام فکرتان را هم عقل بگذاريد. 
اين که فرموده ايد چرا از فلسفه ترس 
ــت که ترسمان از اين  داريد جواب اين اس
ــد  غير عقالنی  ــادا اين عقاي ــت که مب اس
ــن و عقالنيت  ــم دي ــرای مبتديان به اس ب

رواج پيدا کند.
اين که گفتيد واقع هم چيزی جز آيات 
و نشانه ها و سمات ذات اقدس الهی نيست 
ــه می توان معنی  ــن مطلب را به دو گون اي

هندى:  فلسـفه مساوى بلكه مساوق 
بـا عقـل و تعقل و تفكـر و تدبر و تذكر 
و عقالنيت اسـت وگرنه فلسفه نيست، 
بل بايد گفت فلسـفه عين دين اسـت، 
چـرا كه عقـل به عنـوان حجـت بالغه 
الهى و نبى درونى كاشـف از اراده الهى 
در دو حـوزه تكويـن و تشـريع اسـت 
بـه اين لحـاظ هرگز بشـرى، در مقابل 
الهى نيست، بلكه يافت عقل و دريافت 
فيلسوف اگر عقل باشد و منزه از شائبه 
وهـم و بازيگرى خيال و دسـت اندازى 

حس، پيامش متن دين الهى است.
سمات: هر گاه سخن از اختالف فقها 
و متكلمين با فالسـفه، و بـه تعبير بهتر 
دين و فلسـفه درميان مى آيد، مدافعان 
فلسـفه بـال فاصلـه دامنه سـخن را به 
دفاع از عقل و برهان و اصالت داشتن و 
راهگشا بودن آن مى كشانند! اما آيا واقعا 
سبب اختالف مسائل اين دو گروه همان 
ارزش دادن ايشـان به عقل وبرهان، و 
نفى ارزش آن از جانب مخالفان ايشان 
اسـت؟!آيا متكلمين ما كـه خود غالبا از 
بزرگ تريـن پيشـروان روش عقالنـى 
بوده اند مانند شـيخ مفيد، سيد مرتضى، 
شـيخ طوسـى، ابو صالح حلبى، خواجه 
نصير الدين طوسى عالمه حلى و فاضل 
مقداد و عالمه مجلسـى رحمهم اهللا و... 
در گزينش اعتقادات خود فقط متعبد به 
ظواهرى ظنى و مشـكوك بوده اند؟! آن 
هم مسـائل مهمى مانند حدوث يا قدم 
عالم، ذاتى بودن يا حدوث اراده خداوند 
متعـال، جبر يا اختيار در فعل انسـان و 
خداونـد، وحدت وجـود و عينيت خدا با 
همـه چيز يـا فراترى او از هر شـىء، و 
ديگر مسـائلى از اين قبيل كه هميشـه 
اين دو گروه را در دو جبهه كامال مخالف 
قرار داده است.چنين مى نمايد كه جناب 
عالـى تاكنـون نديد ه ايد كه در فلسـفه 
مى گويند اشـياء صادر از ذات خدايند و 
اشيا عين ذات خدايند و خدا عين وجود 
جمادات و نباتات و حيوانات اسـت و... 
و اال از فلسـفه ساخته ذهن خود سخن 
نمى گفتيد و فلسفه را مطابق با عقالنيت 

نمى شمرديد.
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ــم عالم واقع  ــفه می گويي کرد. يک بار مانند فالس
ــمات و نشانه های ذات اقدس  چيزی جز آيات و س
ــت همان گونه که امواج دريا، نشانه های  الهی نيس
ــت. چه اين که  ــود دريايند اين عقيده باطل اس وج
در واقع امواج جزئی از دريا هستند و در نتيجه اين 
ــت کما اين که بسياری از  عقيده، عالم اجزاء خداس
ــفه تصريح کردند ما جزء خداييم و بعضی از  فالس
ــدند و گفتند کاش ما به جای  ــفه ناراحت ش فالس
ــم و تصريح به اين حرف ها نمی کرديم.  آن ها بودي
ــروان مکتب عقل و برهان و وحی  اما اگر مانند پي
گفتيم ما آيات و نشانه ها و سمات ذات اقدس الهی 
ــتيم زيرا تمامی اشياء و ما سوی اهللا مخلوقات  هس
ــد و خدا آن ها را بدون ماده وجودی  خدا و حادث ان
ــت اين همان  ــیء نموده اس ــه خلق ال من ش اولي
ــت و هيچ کتاب فلسفی ای اين  نظريه متکلمين اس

حرف را نگفته است. 
ــوف امام معصوم  ديگر فرموديد، اگر آن فيلس
ــت که  ــم اين کالم مانند اين اس ــد... می گويي باش
ــی بگويد عقايد دهريان اشکالی ندارد البته اگر  کس
ــد بدانيد که  ــند! باي ــا امام معصوم باش آن دهری ه
فيلسوف کسی است که قائل به قدم عالم و جبر و 
سنخيت و عينيت و ... می باشد. آيا چنين شخصی 
ــه معصومين  ــود؟! در حالی ک ــام معصوم می ش ام

عليهم السالم با اين مطالب مخالفت نموده اند.
حضرت رضا عليه  السالم می فرمايند:

ذات او حقيقت و كنه وجود او جدايی و فراتری 
او از خلقش می باشد.۲۴ . 

امير المؤمنين عليه  السالم می فرمايند:
ــه آن را اراده فرمايد، تنها  درباره هر چيزی ك
می گويد: "باش"، پس می باشد. نه به وسيله صدايی 
كه شنيده شود، و نه به ندايی كه به گوش رسد. و 
ــبحانه، فعل اوست كه پيش از آن  همانا كالم او س
موجود نبوده است و او آن را انشا می فرمايد و ايجاد 

می كند، و اگر قديم بود معبود دومی بود.۲۵ 
امام رضا عليه  السالم می فرمايند:

ــيت و اراده از صفات افعال می باشند. پس  مش
هر كس معتقد باشد خداوند تعالی ازال دارای اراده 

و مشيت بوده است، موحد نيست.۲۶
ــالم درباره  ــه ای از امام رضا عليه الس  در نام
حضرت آدم عليه السالم پرسيدم كه آيا از جوهريت 
ــانی بود يا خير؟ امام عليه السالم  خداوند در او نش
در پاسخ نگاشتند: صاحب اين سؤال بر راه و روش 

وحی و نبوت نمى انديشد و زنديق است.۲۷ 

و برای کالم خود به جمله ای از فارابی تمسک 
کرديد خوب است کمی در مورد شخصيت ابو نصر 
ــاگرد متی بن يونس و  فارابی تحقيق کنيد که او ش
يوحنا بن خيالن از مستشاران روميان و غربيان در 
دربار خلفای عباسی بوده که به اسم حکيم يا طبيب 
يا غير آن داخل اسالم شده و سعی بر اين داشته اند 
که با علوم و معارف اهل بيت عليهم السالم مبارزه 
ــاتيد موسيقی و انواع  ــتاد اس کنند. همچنين او اس

مالهی بوده است.
ــد طاهر قمی  ــل القدر مال محم ــم جلي از عال
ــان فرماييد  ــوال نمودند که بي ــره س قدس اهللا س
ــده باطله فالسفه در چه زمان و به چه  مذاهب فاس
ــايع و متعارف شده  ــبب در ميان اهل اسالم ش س

است. و ايشان در جواب فرمودند:
ــفه پيش از زمان  ــدان رحمک اهللا که فلس «ب
ــيد در ميان اهل اسالم نبوده. در کتاب  مامون رش
ــت که ابو مره کندی در  ــف النصايح مذکور اس رش
ــام کتابی از کتابهای فالسفه به دستش افتاد به  ش
نزد عبد اهللا بن مسعود که از صحابه بود آورد. عبد 
ــت و اب طلب کرد و چنان اجزاء  ــعود طش اهللا مس
ــت که سواد مداد در بياض اب ظهور  کتاب را بشس
ــان  ــان مامون اثری از کتابهای ايش يافت و تا زم
ــطو را به خواب ديد  ظاهر نبود تا ان که مامون ارس
ــد. ايلچی تعيين  ــطو محظوظ ش و از گفتگوی ارس
ــتاد و کتب فالسفه را از  نمود به جانب فرنگ فرس
ــالم  ــاه فرنگ طلب نمود. کتب را به بالد اس پادش
نقل نمودند و فرمود که زبان دانان کتب را به زبان 
ــتن  عربی نقل نمايند و چون درس خواندن و نوش
ــبب قرب خليفه بود بنابر اين سنيان به  ان کتب س
طمع قرب و انعام خليفه اوقات بسيار صرف فلسفه 
و افاده و استفاده ان کردند؛ خصوصا سنيان ماوراء 
ــان است، سعی  ــعار ايش النهری که بی توفيقی ش
بسيار در تحصيل فلسفه کردند. دو کس ايشان که 
ــند در ترويج کفرهای فالسفه  فارابی و ابوعلی باش
ــعی بليغ نمودند و سنيان فارابی را معلم ثانی نام  س
کردند و ابو علی را شيخ الرئيس ناميدند. ... مريدان 
فارابی گفته اند که او ساز را خوش می نواخت ساز را 
به عنوانی می زد که اهل مجلس به خواب می رفتند 
ــت که  ــودش به خواب نمی رفته اين طرفه اس و خ

اين فسق را مريدانش از کمال او شمرده اند!»   
نظرات برخـى بزرگان در مـورد "وحدت 

وجود"
ــما به کالم فارابی تمسک می کنيد در حالی  ش

سـمات: اين كـه گفتيد 
واقـع هـم چيـزى جـز 
و  نشـانه ها  و  آيـات 
اقـدس  ذات  سـمات 
الهى نيسـت اين مطلب 
را بـه دو گونـه مى توان 
معنى كرد. يك بار مانند 
فالسـفه مى گوييم عالم 
واقـع چيـزى جـز آيات 
و سـمات و نشـانه هاى 
ذات اقدس الهى نيست 
همـان گونـه كـه امواج 
دريـا، نشـانه هاى وجود 
عقيـده  ايـن  درياينـد 
باطل اسـت. چه اين كه 
در واقـع امـواج جزئـى 
در  و  هسـتند  دريـا  از 
نتيجه ايـن عقيده، عالم 
اجزاء خداسـت كما اين 
كه بسـيارى از فالسـفه 
تصريـح كردنـد ما جزء 
از  بعضـى  و  خداييـم 
فالسفه ناراحت شدند و 
گفتنـد كاش ما به جاى 
آن ها بوديم و تصريح به 
اين حرف ها نمى كرديم. 
امـا اگـر مانند پيـروان 
مكتـب عقـل و برهان و 
وحـى گفتيم مـا آيات و 
نشـانه ها و سمات ذات 
اقدس الهى هستيم زيرا 
تمامى اشـياء و ما سوى 
و  خـدا  مخلوقـات  اهللا 
حادث انـد و خدا آن ها را 
بدون ماده وجودى اوليه 
خلـق نموده اسـت. اين 
همـان نظريـه متكلمين 
كتـاب  هيـچ  و  اسـت 
فلسـفى اى اين حرف را 

نگفته است. 
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ــخصيت او را برايتان اجماال معرفی كرديم و  که ش
در مقابل او اعيان دين ما می فرمايند:

«عالمه حلی» ؛ در «كتاب كشف  الحق و نهج 
 الصدق» می  فرمايد:

ــد:  ــب گفته ان ــنی مذه ــان س ــی صوفي «برخ
ــت، و هر موجودی همان  «خداوند نفس وجود اس
ــت». و اين مطلب عين كفر و الحاد است. و  خداس
ــه پيروی از اهل بيت  ــد مر خدايی را كه ما را ب حم
ــالمـ  نه پيروی از نظرات گمراه كنندهـ   عليهم الس

فضيلت و برتری بخشيد.» ۲۸
ــف كتاب "منهاج  ــوم عالمه خويی ـ مؤل مرح
ــرح نهج البالغة"ـ  بعد از نقل مطالبی  البراعة در ش

از "ابن عربی" و "قيصری" می  فرمايند:
ــخنان  «اين دو نفر در آن كتاب از اين گونه س
بسيار گفته اند، و انسان مهيمن و تيزبين بايد تأمل 
ــر باطل را به  ــه چگونه اين دو نف ــت نمايد ك و دق
صورت حق جلوه داده، و كالم خداوند را با نظرات 
و خياالت پوچ و فاسد خويش بر طبق عقايد باطل 
ــد، در حالی كه پيامبر بزرگوار اين  خود برگردانده ان
ــاس  ــن فرموده اند كه "هر كس قرآن را بر اس چني
ــير نمايد جايگاه و  ــر و دل خواه خود تفس رأی و نظ
نشيمن گاه خويش را در دوزخ آماده نموده است." به 
ــم می  خورم كه اين دو نفر و پيروان  جان خودم قس
ــيطان و دوستان و همراهان  آن ها حزب و گروه ش
ــدف و مقصود  ــتان و بندگان طاغوتند؛ ه بت پرس
ــان جز تكذيب پيامبران و بينات و برهان های  ايش
رسوالن الهی، و از بين بردن پايه و اساس اسالم و 
ايمان، و باطل نمودن تمام شرايع و اديان آسمانی، 
و رواج دادن بت پرستی، و باال بردن سخنان كفر، 
ــچ چيز ديگری  ــيدن كلمه خداوند هي و پايين كش

نبوده است.»۲۹
«با تمام اين ها تعجب در اين است كه ايشان 
گمان می  كنند كه خودشان موحد و عارف كاملند و 
ديگران در پرده مانده و حق را نشناخته اند! برخی از 
ايشان باالتر رفته و ادعای واليت قطبيه نموده اند، 
ــت كرده اند و  ــز ادعای الوهيت و ربوبي و برخی ني
ــان در ايشان تجلّی نموده،  گمان دارند كه خدايش
ــت!  ــده اس ــان ظاهر ش ــمايل آن ــكل و ش و در ش
ــد: "خداوند بارها  ــی" در فتوحاتش می  گوي "ابن عرب
ــن گفت بندگان مرا  ــن تجلّی نمود و به م برای م
ــطامی می  گويد: "منزهم  نصيحت كن"! و بايزيد بس
ــودی جز من  ــتم! و معب ــن! چقدر واالمرتبه هس م
ــت". و حالج می  گويد: "در جبه و لباس من جز  نيس

ــت!" و می  گويد: "من حقم، و من خدايم!"  خدا نيس
ــانده و پا را از  ــی از اينان كار را به انتها رس و بعض
حد فراتر نهاده، با خدا خطاب می  كند مانند خطاب 
كردن موال با بنده اش، و اين شخص كسی نيست 
جز "ابويزيد" كه "قيصری" در "شرح فص نوحی" از 
او نقل می  كند كه در مناجاتش به هنگام تجلّی خدا 
ــت: "ملك من از ملك تو بزرگتر  بر او [!] گفته اس
ــت! چون تو از آن منی، و من از آن تويم، پس  اس
ــی، و تو عظيم تر و  ــوام، و تو ملك من ــن ملك ت م
ــری، پس ملك من از ملك توـ  كه خود من  بزرگت

می  باشم ـ بزرگتر است"!» ۳۰
ــره بعد از نقل  مرحوم عالمه بهبهانی قدس س
ــل به وحدت وجود، و تمثيل آن به موج و  كالم قائ

دريا می  فرمايد:
ــدون ترديد اين اعتقاد كفر و الحاد و زندقه و  ب

مخالف ضروريات دين است.۳۱
ــيعه شيخ محمد حسن  فقيه و اصولی نامدار ش
ــتش  ــخصی كه در دس نجفی صاحب جواهر، به ش

كتابی فلسفی بود فرمودند:
«به خدا سوگند حضرت محمد صلی اهللا عليه 
وآله وسلم جز برای ابطال اين خرافات و مزخرفات 

از جانب خداوند مبعوث نشده است»! ۳۲
فقيه و اصولی برجسته مرحوم ميرزای قمی در 

باره فيلسوفان می  گويد:   
ــان با طريقه  «و الحاصل باليقين، طريقه ايش
ــالم مباين است... قواعد ايشان با طريقه اسالم  اس

موافقت نمی كند».
ــت كه:   «آن كسی  ــيخ بهايی نقل اس و از ش
ــوم دينی اعراض نمايد و عمرش  كه از مطالعه عل
ــفی نمايد،  ــرف فراگيری فنون و مباحث فلس را ص
ــيد عمرش زبان  ديری نپايد كه هنگام افول خورش

حالش چنين باشد:
ــالم  ــر با اس ــام عم تم
ــودم        ب ــتد  س و  داد  در 
كنون می  ميرم و از من 
می  ماند» ــار  زنّ و  ــت  ب

عالمه كامل و عالم بزرگ مال محمد باقر بن 
ــوط  ــد باقر هزار جريبی غروی در اجازه مبس محم

خود به عالمه بحر العلوم می  فرمايد:
ــی  دارم از اين که عمر عزيز  ــر حذر م «و او را ب
ــی فلسفی صرف  خود را در علوم غلط  انداز و تلبيس
نمايد، چرا که به درستی آن ها مانند سراب بقيعه  ای 

است که تشنه آن را آب پندارد.» ۳۳

هندى: نمى دانم چقدر 
صحيح  روايـت  دربـاره 
قرب  به  معروف  السـند 
نوافل  انديشيده ايم، كار 
علمى به روى اين روايت 
عرشى بنيان نتيجه اش 
عرفان اسـالمى اسـت. 
اين روايـت هم از حيث 
سند و هم از حيث محتوا 
قابل قياس با روايت "ال 
تنقض اليقين بالشـك" 

نيست. 
سـمات:  مگر كسـى 
درباره اين روايت شـك 
داشـت؟! صحبت ما در 
چگونگـى معنـى كردن 
روايـت  ايـن  اسـت. 
مى گويـد اگر بنده نوافل 
را بـه جـا آورد خداونـد 
بصر او مى شود كه با آن 
مى بيند، به اين معنى كه 
با آن دست و پا و چشم 
و گوش و... جز در مسير 
رضـاى خداونـد قدم بر 
نمى دارد. ولى در عرفان 
دسـت  يونانى،  مصطلح 
و پاى شـما بلكه تمامى 
اجـزاى  را  موجـودات 
وجـود خـدا مى داننـد و 
ايـن روايـت را هم اين 
گونـه معنا مـى كنند كه 
دسـت و پـا و چشـم و 
گوش شما جزئى از خدا 
و يـك مرتبـه از وجـود 
خداسـت! چـون غير از 
خـدا هيچ چيـزى وجود 

ندارد! 
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ــن  ــه زعم جناب آقای حس ــه گفتيد: ب اين ک
ميالنی نگارنده مقاله "افسانه مجردات"...، متاسفانه 
ــان هيچ گاه به  مخالفان آقای ميالنی و امثال ايش
ــان مراجعه  نمی کنند و  ــن و براهين و ادله ايش مت
ــما  ــده قضاوت می کنند. چه نيکو بود که ش نخوان
ــده در مقاله  ــتداللهای مطرح ش ــه براهين و اس ب
افسانه وجود مجردات توجه می کرديد تا بدانيد که 
فالسفه، عالم را حادث ذاتی و قديم می دانند و علت 
ــالزم الوجود و متعاصر می دانند  و معلول را هم مت
ــود بودن خدا و  ــاد به متالزم الوج ــن اعتق و در بط
ــت! و اين عين  ــق، معاصرت آن دو خوابيده اس خل
ــت! لذا فالسفه می خواستند  زمان دار شدن خداس
ــت کنند ولی خدا را هم دارای  عالم مجردات درس
ــتداللی شما  زمان کردند! ما منتظر نقد علمی و اس
ــانه وجود  ــفه در مورد مقاله «افس و هر مدافع فلس

مجردات» هستيم.
حديث قرب نوافل

  نمی دانم چقدر درباره روايت صحيح السند 
ــيده ايم، کار علمی به  معروف به قرب نوافل  انديش
ــان نتيجه اش عرفان  ــی بني روی اين روايت عرش
اسالمی است. اين روايت هم از حيث سند و هم از 
حيث محتوا قابل قياس با روايت "ال تنقض اليقين 
بالشک" نيست. اگر اين روايت زمينه تدبر و کاوش 
ــا آن همه فروعات را  ــتصحاب ب پيرامون اصل اس
فراهم می آورد و نتيجه اش می شود اصول اسالمی، 

چرا اين روايت اينگونه نباشد؟
ــک  ــی درباره اصل اين روايت ش  مگر کس
داشت؟! صحبت ما در چگونگی معنی کردن است. 
ــده نوافل را به جا آورد  ــن روايت می گويد اگر بن اي
ــا آن می بيند، به اين  ــود که ب خداوند بصر او می ش
ــم و گوش و...  ــت و پا و چش ــی که با آن دس معن
ــير رضای خداوند قدم بر نمی دارد. ولی  جز در مس
ــت و پای شما بلکه  در عرفان مصطلح يونانی، دس
تمامی موجودات را اجزای وجود خدا می دانند و اين 
روايت را هم اين گونه معنا می کنند که دست و پا 
ــم و گوش شما جزئی از خدا و يک مرتبه از  و چش
ــت! چون غير از خدا هيچ چيزی وجود  وجود خداس

ندارد! 
  مجرد و مادى

ــته اند  ــای ميالنی در مقاله ای که نگاش  آق
ــل و قرآن به  ــا معاضدت از نق ــفی ب از لحاظ فلس
ــيده اند که خداوند مخلوق غير مادی  اين نتيجه رس

ــت، حتمًا استوای خداوند بر  ندارد، عرش مادی اس
ــت، رجوع مخلوقات  ــتوائی مادی اس عرش نيز اس
ــمت  بلکه انقالب و بلکه صيرورت مخلوقات به س
خدا "اليه تقلبون" "اليه المصير" "اليه ترجعون"، مادی 
ــت، خالفت مادی است،  ــت، واليت مادی اس اس
ــت، قرب رسول اهللا  ــماء به آدم مادی اس تعليم اس
ــود "دنـی فتـدلی فکان  ــه خداوند که فرمـ (ص) ب
قاب قوسين او ادنی“ مادی است. خرق حجب نور 
ــای کلی و ...  ــه عز قدس و حصول فن ــال ب و اتص
ــت و مدعی  ــفه اس ــت. اين هم يک فلس مادی اس
است همه را از قرآن و سنت و عقل اخذ نموده و از 
سنخيت بين علت و معلول هم شباهت را فهميده، 
ــرده عيبی ندارد. اين  ــدور هم تولّد را خيال ک از ص

هم فلسفه است.۳۴
 فلسفه اوالً  به معانی واقعی قرآن و روايات 
کار ندارد و کسانی که آن را با وحی مخلوط کردند 
ــته اند. روشن است که  ــتباه دومی مرتکب گش اش
ــخصی دهری و مادی باشد بعد برای عقايد  اگر ش
مادی گری خود چند آيه و روايت هم ضميمه کند، 
ما نمی گوييم آقا هم اهل قرآن و روايت شدند بلکه 
ــتباه دومی شد که حرف های  می گوييم مرتکب اش

باطل خود را به قرآن و روايات هم چسباند!
ــت؟ ما  ــن که گفتيد آيا عرش مادی اس اما اي
ــت يا  می گوييم آيا خداوند عرش را خلق کرده اس
نه؟  اگر مثل فالسفه بگوييد خداوند عرش را خلق 
نکرده بلکه ازالً با خدا بوده است، الزمه اش تقارن 
ــت، بنابراين شما هم  ــدن خداوند اس و زمان دار ش
عرش را و هم خدا را زمانی کرديد، و بديهی است 
ــد مادی و غير مجرد  ــته باش هر چه که زمان داش
ــت. لذا ما خداوند را نه متالزم الوجود و مقارن و  اس
ــيا می دانيم، و نه هم برای او با  متعاصر با وجود اش
ــيا قبل و بعدی درست می کنيم. اما اگر بگوييد  اش
ــت، می گوييم پس  عرش را خداوند خلق کرده اس
ــود دارد، و بقاء هم دارد، چه اين  عرش ابتدای وج
که موجوديت در حادث بدون بقاء معنی ندارد، پس 
ــان دارد، و چيزی که زمان دارد به اعتراف تمام  زم
ــود. اما اين که  ــفه غير مجرد و مادی می ش فالس
گفته ايد حتمًا استوای خداوند بر عرش مادی است، 
ــتوا در اينجا به معنی  ــت که اوال اس جواب اين اس
ــرد و عدم تجرد  ــت. ثانيًا بحث تج قدرتمندی اس
ــت و استوا از معانی  مربوط به معانی مصدريه نيس
مصدری است لذا استوا نه مجرد است و نه مادی.

ــت يعنی  اين که می گوييم موجودی مادی اس

بـه  مجـرد  سـمات: 
موجـودى مى گوينـد كه 
زمـان و مـكان و قـوه و 
فعل و... نداشـته باشـد 
لـذا تمامى ماسـوى اهللا 
از آنجـا كـه مخلوقـات 
خداوندند داراى زمان و 
مكان و... مى باشند و لو 
اين كه برخـى با برخى 
ديگـر از جهت لطافت و 
عدم لطافت فرق داشته 
باشند، اما فلسفه معناى 
مجرد و مادى را تحريف 
نمـوده و مى گويد مجرد 
يعنى موجودى كه سـعه 
باشـد!  داشـته  وجودى 
كـه در اين صـورت كوه 
هم مجرد مى شـود زيرا 
و  سـنگ ها  بـه  نسـبت 
تك تك اجزايش سـعه 
دارد!  بيشـترى  وجودى 
فلسـفى  تجرد  بنابراين 
و  مى شود  نسـبى  امرى 
خـدا را هم كه مى گويند 
مجرد تام اسـت به اين 
جهت است كه او را كل 

االشياء مى دانند!
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ــل دارد و مطلق مخلوق  ــان و مکان و قوه و فع زم
ــوی اهللا اين طورند چون ابتدای وجود دارند.  و ماس
ــه صيرورت  ــوع مخلوقات بلک ــه گفتيد رج اين ک
مخلوقات به سمت خدا و ... مادی است. می گوييم: 
ــفه در اين موارد می گويد موج مال درياست، و  فلس
ــتند، ما هم همان طور که  موج و دريا يک چيز هس
ــه خود دريا باز می گردد به خدا برمی گرديم!  موج ب

لذا ايشان خدا را نيز مادی کرده اند.
ــت و خالفت و تعليم  ــه گفتيد آيا والي اين ک
ــت و خالفت معنی  ــت؟ می گوييم والي ــادی اس م
ــرد در معانی  ــرد و عدم تج ــت و تج مصدری اس
مصدريه معنی ندارد. علمی را هم که به آن حضرت 
می دهند يا ماده است و يا خواص ماده را دارد. زيرا 
ــد که در آن  ــم حضرت آدم در زمانی حاصل ش عل
زمان عالم شد و قبل از آن علم نداشت، پس داخل 
زمان شد و در نتيجه مجرد نشد اما نه اين که مانند 
ــود در استکانی ريخت و آن را خورد  ماده ای که بش
ــد، و معنی ماده صرفًا اين نيست که شما  مادی ش
پنداشته ايد بلکه ماده آن است که زمان و مکان و 

تبدل و تغير و قوه و فعل داشته باشد.
ــه موجودی  ــه مجرد ب ــت ک ــد توجه داش باي
می گويند که زمان و مکان و قوه و فعل و... نداشته 
ــوی اهللا از آنجا که مخلوقات  ــد لذا تمامی ماس باش
ــند و لو  ــد دارای زمان و مکان و... می باش خداوندن
ــر از جهت لطافت و  ــا برخی ديگ ــن که برخی ب اي
ــند، اما فلسفه معنای  ــته باش عدم لطافت فرق داش
ــف نموده و می گويد مجرد  مجرد و مادی را تحري
يعنی موجودی که سعه وجودی داشته باشد! که در 
ــود زيرا نسبت به  اين صورت کوه هم مجرد می ش
سنگ ها و تک تک اجزايش سعه وجودی بيشتری 
ــبی می شود  ــفی امری نس دارد! بنابراين تجرد فلس
ــت به اين  ــدا را هم که می گويند مجرد تام اس و خ

جهت است که او را کل االشياء می دانند!
ــای حقيقی صدور و ظهور  اما برای اينکه معن
ــنخيت بين علت و معلول را به  و تجلی و تولد و س
ــفه  ــويد توضيح می دهيم که فلس خوبی متوجه ش
ــرى، آفرينش را به معنای  ــه بش و عرفان و  انديش
"صدور" و "پديدارشدن چيزی از چيز ديگر" دانسته، 
ــوق را مالك  ــباهت" خالق و مخل ــنخيت و ش "س
ــه آن دو مى انگارد و مى گويد: "اعطا  تصحيح رابط
ــا مى كند در ذات خود  ــده بايد آنچه را كه اعط كنن
ــد، و محال است موجودی كه فاقد چيزی  دارا باش
ــت، آن را برای ديگری بيافريند". (بديهی است  اس

ــوق ـ كه اهل  ــرض وحدت ذات خالق و مخل با ف
عرفان مدعی آن هستند ـ ديگر جايی برای ادعای 
ــابه بين وجود آن دو ـ كه آن  ــنخيت و تش لزوم س
ــد از پايه های اساسی معارف  نيز چنان كه گفته ش

فلسفی و عرفانی است ـ باقی نخواهد ماند. )
ــان، "تباين" ذاتی خالق  اما مكتب وحی و بره
ــباهت و  ــوق، و فراتری وجود آفريننده از ش و مخل
سنخيت با مخلوق را مالك امكان خلق و آفرينش 
مى داند و مى گويد: "هر چه در خلق باشد در خالق و 
آفريننده آن نيست چه اينكه مخلوق حقيقتی دارای 
ــت، و خالق  مقدار و اجزا و قابل زياده و نقصان اس

متعال ذاتی است فراتر از داشتن مقدار و اجزا".
ــم مجردات ـ  ــوفان در مورد عال ــاد فيلس اعتق
ــند و خارج  ــی موجوداتی كه بدون جزء مى باش يعن
ــطه های صدور و تولّد اشيا  از زمان و مكانند، و واس
از ذات خداوند قرار مى گيرند ـ نيز اساسی ندارد، و 
ــود عالم مجردات ذاتا محال بوده، اعتقاد به آن  وج
خالف مقتضای برهان است. بر اساس بيان مذكور 
ــان در مورد ممكن الوجودی كه  بطالن اعتقاد ايش
ــن  آن را دارای وجود ازلی و قديم مى دانند نيز روش
ــت ماسوای خداوند  مى گردد. چه اينكه بديهی اس
متعال، همه مخلوق و دارای ابتدای وجود مى باشند 
ــد مجرد از  و هر چيزی كه دارای ابتدای وجود باش

زمان نخواهد بود.
امام صادق عليه السالم مى فرمايند:

ــیء إال أن  ــو خالق كل ش ــق بالذی ه ال يلي
ــیء،  ــیء متعاليا عن كل ش ــون مبائنا لكل ش يك

سبحانه وتعالى.۳۵
خالق همه چيز را نمى سزد مگر اينكه مخالف 

با همه چيز، و متعالی از وجود همه اشيا باشد.
امام رضا عليه السالم مى فرمايند:

ــا فی الخلق ال يوجد فی خالقه، وكل ما  كل م
يمكن فيه يمتنع فی صانعه.۳۶

ــد در آفريدگارش وجود  آنچه در آفريده ها باش
ندارد، و هر چه در مورد خلق ممكن باشد در صانع 

و آفريننده اش ممتنع و محال است.
و همان حضرت عليه السالم مى فرمايند:

ــف يجری عليه ما هو أجراه، أو يعود فيه ما  كي
ــه ولتجزأ كنهه والمتنع  ــو ابتدأه، إذا لتفاوتت ذات ه
ــاریء معنی غير  ــا كان للب ــن االزل معناه، ولم م

المبروء.۳۷
چگونه بر او جريان يابد آنچه خود آن را جاری 
ــردد آنچه خود او آن را  ــت، يا به او برگ فرموده اس

سمات: اين كه پرسيديد 
قـرب رسـول اهللا صلى 
اهللا عليـه و آلـه و سـلم 
آيا مادى اسـت يـا نه؟ 
معنوى  قـرب  مى گوييم 
اسـت و مجرد بودن آن 
معنى ندارد، و در اين جا 
به اين معنى است كه به 
رحمت و ثـواب خداوند 
رسـيد. ايـن كـه گفتيد 
خرق حجب و اتصال به 
عز قدس و حصول فناى 
كلـى، بايـد بدانيـد كـه 
فنـاى كلـى از مهمالتى 
اسـت كـه بـر اسـاس 
سـاخته  يونانى ها  افكار 
شده اسـت. چه اين كه 
فنـاى كلـى در مذهـب 
ايشـان بـه ايـن معنى 
مثًال  موجودات  كه  است 
ذات  در  آنچنـان  حيوان 
خـدا فانى شـود كـه با 
ذات خدا يكى شـود كه 
اشـكاالت آن بر اساس 
مكتـب وحـى و برهـان 

واضح است.
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ــت؟ در اين صورت ذاتش دارای اجزای  آفريده اس
متفاوت شده و ازليتش محال مى گرديد، و خالق را 

معنايی جز مخلوق بودن باقی نمى ماند.
امام باقر عليه السالم مى فرمايند:

ــه وخلقه خلو منه،  ــی خلو من خلق إن اّهللا  تعال
ــیء فهو مخلوق ما خال  ــم ش وكل ما وقع عليه اس

اّهللا .۳۸
خداوند متعال خالی از خلق خويش، و خلق او 
ــى ء بر  خالی از وجود خداوندند، و هر چيز كه نام ش

آن توان نهاد مخلوق است به جز خداوند.
و امام رضا عليه السالم مى فرمايند:

ــدال علی وجوده بخلقه، وبحدوث خلقه علی  ال
أزليته، وباشتباههم علی أن ال شبه له ... فالحجاب 
ــا يمكن فی ذواتهم،  ــه وبين خلقه المتناعه مم بين
ــه، والفتراق  ــم مما يمتنع منه ذات والمكان ذواته
ــاد  ــوب، والح ــرب والمرب ــوع، وال ــع والمصن الصان

والمحدود.۳۹
ــود قرار داد، و به  ــش را دليل بر وجود خ آفرين
حدوث خلق بر ازليت خود، و به همانندبودن آن ها 
بر همانند نداشتن خويش داللت نمود، پس حجاب 
ــه هر چه در ذات  ــت ك بين او و خلقش از اين اس
ــد، در ذات او ناممكن، و هرچه در  خلق ممكن باش
ــد در ذات خلق ممكن است.  ذات او غيرممكن باش
و از اين جهت است كه بايد بين صانع و مصنوع، و 
ــده، و محدود كننده با محدود  آفريدگار و آفريده ش

فرق و تفاوت باشد.
ــالم اعتقاد به سنخيت بين  امام رضا عليه الس
ر دينى، و  ــر خالف تفكّ ــق و مخلوق را كامال ب خال
ــنّت وحی معرفی مى فرمايند؛ يونس بن  مبائن با س

عبدالرحمن گويد:
ــالم درباره  ــام رضا عليه الس ــه ای از ام در نام
حضرت آدم عليه السالم پرسيدم كه آيا از جوهريت 
ــانی بود يا خير؟ امام عليه السالم  خداوند در او نش
در پاسخ نگاشتند: صاحب اين سؤال بر راه و روش 

وحی و نبوت نمى انديشد و زنديق است.۴۰
سخن فيض كاشانى

ــی سخن فيض - رحمه اهللا   در نقد و بررس
ــريف ثقلين را که  عليه - بايد گفت اوالً حديث ش
جناب ايشان به آن تمسک فرموده اند جل فالسفه 

به آن اعتقاد راسخ دارند. 
ــفه شيعه به اين   ما هم معتقديم که فالس
ــم  ــخ دارند اما از وقتی که چش مطالب اعتقاد راس
ــفه انس  ــاز کردند با حرف ها و اصطالحات فالس ب

گرفتند و در آخر از سر غفلت و لشبهة حصلت لهم  
ــات مباحث مطالبی را پذيرفتند که ثقلين  در صغري

به شدت با آن مخالفند.
ــم در امم  ــد "دريوزگی عل ــًا فرموده ان  ثاني

سالفه" بله ما دريوزگی را نمی پذيريم
ــم. با وجود  ــث لفظی نداري ــما بح  ما با ش
ــلم و اهل بيت  ــه و آله و س ــر صلی اهللا علي پيامب
ــالم اگر کسی کتابهای يونانی ها و ... را  عليهم الس
بخواند اين دريوزگی است. چه اسم آن را بياوريد يا 
نه. خود پيامبر صلی اهللا عليه و آله و سلم فرمود به 

تورات و انجيل هم حق نداريم مراجعه کنيم .
ــت حتی  ــيار چيز بدی اس  بله دريوزگی بس
نسبت به عالمه مجلسی و خود جناب فيض فضالً 
ــالفه . فرموده اند "استبداد به عقول ناقصه"  از امم س

بله استبداد به عقول ناقصه که کسی خيال کند 
ــم و لو من عند اهل  ــا معتقديم ”خذ العل  م
ــالل، و لو من عند  ــاق، و لو من عند اهل الض النف
اهل الشرک“،اما ”خذ العلم“ و در عين حال ”کونوا 

نقاد الکالم“ ما ناقد کالميم نه دريوزه.
ــت خذ  ــم. رواي ــی نداري ــن روايت  اوال چني
ــت نه علم و حکمت غير از علم است.  الحکمة اس
ــه مطالب حاوی  ــات ناظر ب ــت در اين رواي حکم
ــتناد دهها  ــت نه علم. علم به اس نصيحت و پند اس
ــالم است، از  روايت فقط نزد اهل بيت عليهم الس
ــهور از امام باقر عليه السالم   جمله اين روايت مش
ــرقا او غربا فواهللا ال تجدان علما صحيحا اال  که ش

شيئا خرج من عندنا اهل البيت.
ــد ولی  ثانيًا بر فرض هم که چنين روايتی باش
ــوده ايد. آيا وحدت  ــما از يونانی ها علم اخذ ننم ش
وجود و جبر و تشبيه و سنخيت و عينيت بين خالق 

و مخلوق علم است؟
ــال آنکه  ــتيد و ح ــما ناقد کالم هس چطور ش
ــودم علت و معلول را دو  ــدرا می گويد من خ مالص
ــن عربی را  ــا وقتی حرف های اب ــتم ام تا می دانس
ــون مبنای معتقدات آن ها  ــدم آن را پذيرفتم، چ دي

بر کشف است! ۴۱  
هيچ فيلسوفی هم قائل به استبداد نيست و 
هماره فالسفه بزرگ اسالمی از نور عقل استضائه 
ــد چرا که خود نقل و وحی به آنها آموزش  می جوين
ــم و لوبالصين" و "الحکمة ضالة  داد که "اطلبوا العل

المومن" و مانند آن.
ــم و لو بالصين  ــاره روايت اطلبوا العل  در ب
ــه جنابعالی هم به  ــهور و غلط آن ک ــای مش و معن

امـام رضا عليه السـالم 
اعتقاد به سـنخيت بين 
خالـق و مخلوق را كامال 
بـر خـالف تفّكـر دينى، 
و مبائـن با سـنّت وحى 
معرفـى مى فــرماينـد؛ 
عبدالرحمن  بـن  يونس 
از  نامـه اى  در  گويـد: 
امـام رضا عليه السـالم 
درباره حضرت آدم عليه 
السالم پرسـيدم كه آيا 
از جوهريـت خداوند در 
او نشـانى بود يـا خير؟ 
امـام عليـه السـالم در 
صاحب  نگاشتند:  پاسخ 
اين سؤال بر راه و روش 
وحى و نبوت نمى انديشد 

و زنديق است.
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ــک شده ايد طی مقاله ای در شماره  آن معنا متمس
ــم. حکمت هم به  ــمات توضيح داده اي ــين س پيش
ــازی های  ــت. اين هم از فضاس ــفه نيس معنی فلس
باطل فلسفه است که گفتند حکمت يعنی فلسفه. و 
ضمنا در باره مفاد رواياتی از اين دست نيز در مقاله 

اخير الذکر توضيح داده ايم. 
ــود جناب مالصدرا اتحاد عاقل و معقول   خ
ــه فاطمه معصومه  ــاحت مقدس ــل به س را با توس
(سالم اهللا عليها) استفاضه نمود و به آن باليد ؛ آن 
ــوار با پای پياده از کهک به قم می رفت (نمی  بزرگ
دانم می دانيد چه مقدار مسافت است ؟) تا حل يک 
مشکل فلسفی را از بی بی فاطمه معصومه (سالم 
ــت که امام - رضوان  اهللا عليها) دريافت کند. لذاس
اهللا تعالی عليه - مالصدرا را قدوه عرفاء شامخين 
ــتبداد به عقول  ــد و اين هرگز نتيجه اش اس می دان

ناقصه نيست و نخواهد بود.
ــن بود که  ــفه اي ــکال ما به فالس  مگر اش
ــی به  ــرم نمی رفتند؟ وانگهی اگر کس اين ها به ح
ــی زد، بايد بگويی از  ــت و بعد حرف باطل حرم رف
حضرت معصومه سالم اهللا عليها گرفته است! حل 
ــان را اهل بيت عليهم السالم  ــکل امثال ايش مش
ــان در کتاب و سنت فرموده  قبل از به حرم رفتنش
بودند و هم به ايشان فرموده بودند که با وجود اهل 
ــالم حق نداری به شخص ديگری  بيت عليهم الس

مراجعه کنی.
فلسفه و معاد

 جناب آقا علی مدرس زنوزی از اجله حکمای 
ــاله ای  معاصر و از مروجان حکمت متعاليه در رس
که درباره معاد جسمانی دارند و در آن با استناره از 
روايت معجز نظام حضرت امام صادق (ع) به اثبات 
معاد جسمانی می پردازند البته به سبک مخصوص 
خود، می فرمايند اگر کسی معاد جسمانی را نپذيرد 
ــوف و عاقل نيست بلکه ديوانه است،  نه تنها فيلس
ــوای قطعی عقل  ــتـفاده از فت ــود او با اس چون خ
ــت)  ــازش به نقل (که البته آنهم عقل ممثل اس ني
ــی چگونه ممکن  را اثبات می کند آنگاه چنين کس

است خود بيايد در مقابل نقل بايستد.
 وقتی مالصدرا می گويد معاد انشای نفس 
ــت و نفس هم مجرد است چه حکم می کنيد؟!  اس
شما البد می دانيد که بسياری از مريدان و موافقان 
ــاد او را به دليل تقابل  ــفه اش، مع مالصدرا و فلس
ــد و يا حد  ــران نمی پذيرفتن ــا معاد ق صريحش ب
ــتند. از جمله شهيد  ــکال جدی داش اقل به آن اش

مطهری، مرحوم آقای طباطبايی و نيز امام خمينی 
(ره).۴۲ مال صدرا اساسا برای بهشت و جهنم وجود 
ــت و عذاب را از  ــت و نعم عينی خارجی قائل نيس
ــد و همين امر موجب رد امام  مقوله ادراک می دان
ــت.  ــده اس خمينی بر وی در کتاب چهل حديث ش
ــد: «صدرالمتألهين ،  امام در چهل حديث می نويس
ــت  كه   ــه ، را در اين  مقام  بيانی  اس ــوان اهللا  علي رض
ــت  كه  نفس  ادراك  ماليم  و منافر،  مبنی  بر آن  اس
جنت  و نار است  و علوم  از ماليمات  نفس ، و جهل  
ــت ، و اين  مخالف  با نظريه خود  از منافرات  آن  اس
ــفورات  حكميه  خود بر رد  آن  بزرگوار است  در مس
ــت  كه  جنات  و  ــلكی  اس ــيخ  غزالی  كه  او را مس ش
ــه در نفس  حمل   ــذات  و آالم  حاصل ــه  ل دوزخ  را ب
ــت ،  ــده  اس ــود عينی  آن ها را منكر ش ــرده  و وج ك
ــن  مذهب  با آن كه   ــت  و اي چنانچه  از او منقول  اس
مخالف  برهان  حكماست ، خالف  اخبار انبياء و كتب  
ــت ؛ و حضرت   ــماويه  و ضرورت  جميع  اديان  اس س
ــأن  او را رد و خيالش  را ابطال   ــوف  عظيم الش فيلس
ــود آن  بزرگوار  ــبيه  آن  معنی  را خ فرموده ، ولی  ش
ــلك  غزالی  را  در اين  مقام  فرموده ، گرچه  اصل  مس
انكار دارد و در هر صورت ، اين  كالم  در نظر قاصر 

صحيح  نيايد.»۴۳  
 امام صادق (ع) به ابوبصير فرمودند: روايت 
ــدا را جايی نقل نکن (که بعضی  در مورد رؤيت خ

جهله از آن رؤيت ظاهری می فهمند) 
ــت چنانچه فالسفه و   دقيقًا همين طور اس
ــای باطل تأويل کردند و گفتند  عرفا به همان معن
ــت و هر که اين ها را  ــنگ و چوب و... خداس هر س

ببيند وجودًا خدا را رؤيت کرده است 
ــجاد (ع) در شعر منسوب به ايشان   امام س
می فرمايند اسراری از توحيد می دانم که اگر بگويم 

خونـم را حالل می دانند.
 اين روايت از مجعوالت عرفا است، مضافًا 
ــراری از توحيد  ــکی نداريم که اس بر اين که ما ش
نزد اهل بيت عليهم السالم است که اگر می گفتند 
ــد. از جمله آن،  بطالن  ــان را می ريختن خون ايش
ــد. مثالً هشام بن حکم کسی  وحدت وجود می باش
ــی فراری بود، زيرا  ــت خلفای عباس بود که از دس
ضد فلسفه و عرفان و وحدت وجود بود؛ لذا برامکه 

سعايت او را می کردند و در غربت از دنيا رفت.
ــدس می فرمايند  ــود مقـ ــاز همين وج  و ب
ــی می آيند که آيات  مـان اقوام متعمقـ ــر الزّ در آخ
ــوره توحيد برای  ــوره حمـد [حديد] و س ابتدايی س

هنـدى: خـود جنـاب 
مالصدرا اتحـاد عاقل و 
معقـول را بـا توسـل به 
فاطمه  مقدسـه  ساحت 
اهللا  (سـالم  معصومـه 
عليها) اسـتفاضه نمود و 
به آن باليد ؛ آن بزرگوار 
بـا پاى پياده از كهك به 
قم مى رفت تـا حل يك 
از  را  فلسـفى  مشـكل 
بى بى فاطمـه معصومه 
علــيها)  اهللا  (ســـالم 
لذاسـت  كند.  دريافـت 
كه امام - ره - مالصدرا 
را قدوه عرفاء شامخين 
هرگـز  ايـن  و  مى دانـد 
نتيجـه اش اسـتبداد به 
عقـول ناقصه نيسـت و 

نخواهد بود.
اشكال  مگر  سـمات: 
ما بـه فالسـفه اين بود 
حـرم  بـه  اين هـا  كـه 
نمى رفتنـد؟ وانگهى اگر 
كسـى بـه حـرم رفـت 
و بعـد حـرف باطلى زد 
حضرت  از  بگويـى  بايد 
معصومه سالم اهللا عليها 
گرفته است! حل مشكل 
امثال ايشان را اهل بيت 
عليهم السالم قبل از به 
كتاب  در  رفتنشان  حرم 
و سـنت فرموده بودند و 
هم بـه ايشـان فرموده 
بودنـد كه با وجـود اهل 
السـالم  عليهـم  بيـت 
حـق ندارى به شـخص 

ديگرى مراجعه كنى.

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



آنهاست. 
ــط معنی کرديد.  ــاز هم اين روايت را غل  ب
چه اين که مضمون اين روايت بلکه صريحش اين 
ــت که خداوند متعال اين آيات را فرستاده است  اس
برای کسانی که در آخر الزمان می آيند و حرف های 
نادرستی بر اساس تعمق و فکرشان در باب توحيد 
ــر موجود و ...  ــد و در نهايت می گويند ه می گوين
ــت و شيطان هم اسم يا مضل خداست چون  خداس
ــت! پس روايت بر اساس  يک مرتبه از ذات خداس
ــريف کافی امده۴۴ اين است که از  انچه در کتاب ش
ــالم در باره توحيد سوال شد،  امام سجاد عليه الس
ــان هايی متعمق  ــه در آخر الزمان انس فرمودند ک
ــانی که بيش از حد معمول تدبر و ريشه  (يعنی کس
ــوره قل هو  يابی می کنند) وجود دارند از اين رو س
ــوره حديد تا و هو عليم بذات  اهللا احد و اياتی از س
الصدور را نازل کرد پس هر کس برای خدا شناسی 
ــن جويد (يعنی از حد معمول تجاوز کرده  غير از اي

متعمق شود) هالک می شود.
ــالم فرمود الکفر علی  امير المومنين عليه الس
ــة دعائم علی التعمق... فمن تعمق لم ينب الی  اربع

الحق.۴۵
ــت، بر تعمق...  ــتون استوار اس کفر بر چهار س
ــت به حق  ــه دنبال تعمق رف ــس ان کس که ب پ

نرسيد. 
و آن حضرت در خطبه ۹۱ می فرمايند: خداوند 
ــخين در علم) در بحث از کنه  ترک تعمق انها (راس
ــخ  و ذات خودش را که بر انها واجب نفرموده راس
ــه همين مقدار  ــت پس ب ــودن در علم ناميده اس ب
ــود ارزيابی  ــدا را با ميزان عقل خ ــنده کن و خ بس

مکن تا از هالک شوندگان نباشی.
ــيخ انصاری فلسفه نخوانده بودند؛    جناب ش
رساله سير و سلوک منسوب به جناب سيد بحرالعلوم  
ــان صوفی نيستند؟ (البته  را مالحظه بفرمائيد . ايش

از محققين صوفيه! )
ــيعه، جز  ــا و حتما جنابعالی و هر فرد ش  م
ــرای احدی  ــالم ب ــوم عليهم الس ــرای ۱۴ معص ب
ــت و عصمت قائل نيستيم.  فقها و علمای ما  قداس
ــن حيث که همگی تابع معصومينند بزرگوارند  از اي
ــان را  ــند ما اشتباهش اما هر گاه خطايی کرده باش
ــفه  ــيخ انصاری هم  فلس نمی پذيريم، و در مورد ش
ــتن، غير از قبول آن و فيلسوف شدن و اعتقاد  دانس
ــت. عالوه بر اين که مخالفت شيخ  ــفه اس به فلس
ــفه و عرفا و اصول مبانی  رحمه اهللا با عقايد فالس

ــت. مرحوم شيخ مرتضی انصاری  ايشان آشکار اس
می فرمايند:

ــد،  ــر گاه که از دليل نقلی قطع حاصل ش «ه
ــرايع بر حدوث  ــی که از اجماع همه ش مانند قطع
زمانی عالم حاصل شده است، ديگر ممکن نيست 
که به موجب دليل عقلی مانند محال بودن تخلف 
ــع به خالف آن حاصل گردد، و  اثر از موثر نيز قط
اگر هم صورت برهانی از آن حاصل شد، شبهه ای 

واهی در مقابل مطلبی بديهی خواهد بود.»۴۶
 جمالت شيخ بهائی و ايضًا عالمه مجلسی 
اول را در مدح و ثنای جناب سنائی و عطار ومولوی 

شنيده ايد؟
  آنچه را که نسبت به مجلسی اول گفته اند 
ــت. نيز خوب است جمالت و اشعار  اصال ثابت نيس
ــفه و عرفان ببينيد، و از  ــيخ بهايی را در رد فلس ش
ــه مهمتر اين که احوال و عقايد عطار و مولوی  هم
را که برخی آنها را اوليای عرفان می دانند، از زبان 

خودشان بشنويد: 
عطار در کتاب "منطق الطير"می سرايد:

در مناقب ابی بکر :
ــت   ــه اول که اول يار اوس خواج
ثانی اثنين اذ هما فی الغار اوست

صدر دين صديق اکبر قطب حق  
در همه خير از همه برده سبق...

 در مناقب عمر بن خطاب:
ــو خ

ــع دين  ــاب جم ــرع افت ــه ش اج
ظل حق فاروق اعظم شمع دين
ختم کرده عدل و انصافش به حق
ــت برده بر وحيش سبق در فراس

انک حق طاها بر او خواند از نخست 
ــت ــد ز طاها و درس تا مطهر ش
ــذر ــراط اول گ ــک دارد در ص ان
ــت او از قول پيغمبر عمر ... هس

 در مناقب عثمان:
آنکه غرق قدس و عرفان امده است 
صدر دين عثمان عفان امده است.
شناخت مولوى  و شمس تبريزى 

صوفيان و عارفان با نهان داشتن چهره واقعی 
ــده "واليت" و "تصرف در  ــود در پس پرده فريبن خ

هنـدى:  امام سـجاد 
منسـوب  شـعر  در  (ع) 
مى فرمايند  ايشـان  بـه 
اسرارى از توحيد مى دانم 
كه اگـر بگويم خونـم را 

حالل مى دانند.
سـمات: ايـن روايت 
عرفـا  مجعـوالت  از 
بـر اين  اسـت، مضافـاً 
كـه مـا شـكى نداريـم 
كـه اسـرارى از توحيـد 
عليهم  بيـت  اهـل  نـزد 
السـالم اسـت كـه اگر 
مى گفتنـد خون ايشـان 
را مى ريختنـد. از جملـه 
آن  بطالن وحدت وجود 
مى باشد. مثًال هشام بن 
حكـم كسـى بـود كه از 
دست خلفاى عباسى در 
فرار بود زيرا ضد فلسفه 
و عرفان و وحدت وجود 
بود لذا برامكه سـعايت 
در  و  مى كردنـد  را  او 

غربت از دنيا رفت.
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ــتی" ـ در صورتی كه به اعتراف خود  ــؤون هس ش
ــاض ملحدی  ــن امور از هر مرت ــان، صدور اي ايش
ممكن است ـ فرهنگ "توحيد" و "نبوت" و "امامت" 
و "واليت" و "عبادت" و "مسؤوليت" و "روشن گری" 
مكتب قرآن و وحی را تحريف كردند، و به جای آن 
"وحدت وجود " و "جبر" و "كهانت" و "بی مسؤوليتی" 
و "اباحی گری" و "رقص" و "سماع " و... را به ارمغان 

آوردند! 
"شمس تبريزی " می  گويد:

ــناختی؟  ــند كه موالنا را چون ش اگر از تو پرس
ــره إذا أراد  ــی:  «إنما أم ــش می  پرس ــو: از قول بگ
ــون»۴۷، و اگر از فعلش  ــيئًا أن يقول له كن فيك ش
ــأن»۴۸ و اگر از  ــو فی ش ــوم ه ــی: «كل ي می  پرس
ــو اهللا  احد»۴۹، و اگر از  ــی: «قل ه صفتش می  پرس
ــی: «هو اهللا  الذی ال اله اال هو عالم  نامش می  پرس
ــم»۵۰، و اگر از  ــهادة هو الرحمن الرحي الغيب والش
ــی: «ليس كمثله شیء وهو السميع  ذاتش می  پرس

البصير۵۱».۵۲
و "مولوی " گويد:

ــن،  مـ ــراد  م و  ــن  م ــر  پــي
ــن مـ دوای  و  ــن  مـ درد 

ــخن،  س ــن  اي ــم  بگفت ــاش  ف
ــن۵۳ ــدای م ــن و خ ــمس م ش

ــاگرد "ابوبكر   ــز "محمد" فرزند "ملک  داد" ش ني
سلّه باف" معروف به "شمس تبريزی " مدعی است:

ــلم] جز  ــی اهللا عليه و اله و س ــا محمد [صل ب
ــری) نمی زيم! بر طريق  ــوت (برادری ـ براب به اخ
اخوت و برادری می  باشم! زيرا فوق او كسی هست، 
آخر خدای (كه از ميان) نرفت. وقتی باشد كه ذكر 
ــان كنم (آن ها را به بزرگی ياد كنم) لكن  بزرگی ش
از روی حرمت (احترام گذاشتن) باشد و تعظيم، نه 

از روی حاجت!۵۴
ــای تصوف و  ــت مقامات اولي ــن اس آری چني
ــه پيامبر اكرم صلی اهللا   ــان، كه خود را حتی ب عرف
ــت و  ــلمـ  كه به تكريم و بزرگداش ــه  و آله  وس علي
ــل الهی كلمه مقدس "كن فيكون" هم نيازمند  فض

مشيت و رضای اوست ـ محتاج نمی دانند!
ــت و خوف و  ــام معرف ــزی " مق ــمس تبري "ش
ــيت برترين بانوی خلقت و يكتا كفو امير عالم  خش
آفرينش، حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم را خوار 
ــمرده، می  گويد: «مردم را سخن نجات  و پست ش
ــوش می  آيد...  ــخن دوزخيان خ خوش نمی آيد، س

الجرم ما نيز دوزخ را چنان بتفسانيم۵۵ كه بميرد از 
ــم! فاطمه رضی اهللا  عنها عارفه نبود، زاهده بود.  بي

پيوسته از پيغمبر حكايت دوزخ پرسيدی.»۵۶
آری، اين است مقامات ادعايی عارفان واصل 
و پيران تصوف و عرفان! و اين است عاليم واضح 
و آشكار عداوت و دشمنی ايشان با پاكان آفرينش، 
تا ديگر هرگز كسی جسارت های بی شرمانه آنان را 
ــيعيان آل  اهللا   ــان را از ش حمل بر تقيه نكند، و ايش

به شمار نياورد!
ــه دوم" را ـ كه  ــمس تبريزی "خليف دلداده ش
ــاد می زد: "تمامی مردمان از عمر  داناترند،  خود فري
ــايه خداوند" و "معلم  ــين!" ـ "س حتی زنان پرده نش
ــا خزينه علم خداوند و  ــوم و معارف" می  داند؛ ام عل
ــاب علم پيامبر صلوات اهللا  عليهما و آلهما را تنها  ب
ــمارد كه محتاج راهنمايی عاقالن و  پهلوانی می  ش
ــد و او را از نفاق برحذر می دارد!  پيران راه می  باش

او می  گويد:
ــی را كای علی ــر عل ــت پيغمب گف
ــی دل ــر  پ ــوان  پهل ــی،  حق ــير  ش
ــم اعتميد ــيری مكن ه ــك بر ش لي
ــد امي ــل  نخ ــايه  س در  آ  ــدر  ان
ــی عاقل آن  ــايه  س در  آ  ــدر  ان
ــی ناقل ره  از  ــرد  ب ــد  ندان ــش  ك
ــوه قاف ــدر زمين چون ك ــل او ان ظ
ــی طواف ــس عال ــيمرغ ب روح او س
ــت او ــت نع ــا قيام ــم ت ــر بگوي گ
ــت مجو ــع و غاي ــچ آن را مقط هي
ــو ــليم ش چون گرفتت پير، هين تس
ــم خضر رو ــی زير حك همچو موس
ــری بی نفاق ــر كار خض صبر كن ب
ــراق ــذا ف ــر رو ه ــد خض ــا نگوي ت
چون گـزيدی پـير، نازكـدل مبــاش
سسـت و ريزنده چـو آب و گل مباش۵۷

ــاير جبری  ــا مكتب س ــه ـ  مطابق ب ــر قوني پي
مسلكان عامه ـ ”ابن  ملجم “ شكافنده شريان های 
ــمارد، و بزرگ  مقدس خون خدا را، آلت حق می  ش
ــياه كرده  ــر را س جنايت او را ـ كه روی تاريخ بش
ــت ـ غير قابل طعن و مالمت می  داند! شگفتا!  اس
ــرايی او به  ــراف و دروغ پردازی و باطل س كار انح
ــواداری از خوارج و  ــت كه به ه ــيده اس آن جا رس
ــمنی  ــب، در عالم خيال بافی و عداوت و دش نواص
آشكار خويش با مظلومان معصوم، از زبان اميرعالم 

صوفيـان و عارفـان بـا 
چهـره  داشـتن  نهـان 
پـس  در  خـود  واقعـى 
پرده فريبنـده "واليت" 
شـؤون  در  "تصـرف  و 
صورتـى  در  ـ  هسـتى" 
خـود  اعتـراف  بـه  كـه 
ايشـان، صدور اين امور 
از هـر مرتـاض ملحدى 
فرهنگ  ـ  اسـت  ممكن 
و  "نبـّوت"  و  "توحيـد" 
"امامـت" و "واليـت" و 
"عبادت" و "مسؤوليت" 
مكتب  "روشـن گرى"  و 
قـرآن و وحى را تحريف 
جـاى  بـه  و  كردنـد، 
وجـود "  "وحـدت  آن 
"كهانـت"  و  "جبـر"  و 
و  "بى مسـؤوليتى"  و 
"اباحى گرى" و "رقص" 
بـه  را  و...  "سـماع "  و 

ارمغان آوردند! 
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وجود خطاب به ”ابن  ملجم“ می  سرايد:
ــرو جف القلم ــن همی گويم ب م
زان قلم بس سرنگون گردد علم
ــت در جانم ز تو هيچ بغضی نيس
زان که اين را من نمی دانم ز تو
ــت حق آلت حقی تو، فاعل دس
ــی زنم بر آلت حق طعن و دق ك
ليك بی غـم تو، شفيع تو منـــم
خـواجه روحم نـه ممـلوك تــنم۵۸

ــين غروی اصفهانی  ــيخ محمد حس        آقا ش
معروف است که می فرموده به دنبال کسی می گردم 

که اسرار کتاب اسفار را برايم بگويد.
ــال ديگر هم دنبال  ــان صدها س  اگر ايش
ــفار را برايشان  ــرار کتاب اس ــی بگردند که اس کس
ــما مبنی را بر  ــد کرد چون ش ــد پيدا نخواهن بگوي
ــته ايد که کتاب اسفار که عقايدی چون  اين گذاش
ــبيه و سنخيت و تساوی  وحدت وجود و جبر و تش
ــالم و ... را  ــان کامل با امام معصوم عليه الس انس
ارائه می دهد، حق است! خوب معلوم است هيچ گاه 
ــی را پيدا نمی کنيد که بتواند ثابت کند اين ها  کس
ــه اين مطالب به  ــت ولی اگر يک لحظه ب حق اس
ــد نگاه  ــت باطل باش عنوان مطالبی که ممکن اس

کنيد، آن گاه همه اسرار برايتان واضح می شود. 
 کتاب زمزم عرفان را بخوانيد درباره زندگی 
ــفه و  ــان را درباره فالس آيت ا... بهجت تا نظر ايش

عرفان بدانيد.  ايشان فقيه نبـوده اند؟!
 آيت اهللا بهجت خواندن فلسفه و عرفان را 
ــاد در کالم و عقالنيت مکتب وحی و  قبل از اجته
ــتند لذا ايشان خواندن فلسفه  برهان جايز نمی دانس
ــتند مگر بعد از اجتهاد در علم  را خطرناک می دانس
ــی که قبل  ــح اعتقادات.۵۹. و به کس کالم و تصحي
ــفه بخواند فرمودند: آقا  ــت فلس از کالم می خواس

می خواهد برود کافر شود!
ــايد  ــه بعضی فقها مطالبی فرموده اند، ش  بل
اشتباه فرموده باشند. راستی امام را فقيه می دانيد؟! 
ــان خيلی گله مند بودند از اين که احيانًا  البتـه ايش
ــيده - آن  ــان از ليوانی آب می نوش اگر فرزند ايش
ــما صدايشان در نمی آمده۶۰  فقهايی که به زعم ش
ــيدند و احيانًا نجس می دانستند،  آن را آب می کش
می دانيد شهيد مصطفی خمينی را می گويم، خوب 
پدر و پسر فيلسوف بودند، نمی دانم نظر شما درباره 
ــتند  ــان را نجس می دانس گفتار آن فقهايی که ايش

ــرالصلوة و حتی  ــت؟ کتاب آداب الصلوة و س چيس
ــته شده است؟ در  چهل حديث با چه مبنائی نگاش
کتاب مصباح الهدايه تفکر جناب محی الدين موج 
ــما مصباح الهدايه امام را از کتب ضاله  نمی زند؟ ش
ــت  ــه امام معصوم نبوده، ممکن اس می دانيد؟ البت
ــتباهاتی هم داشته باشند اما اگر ايشان متأثر از  اش
ــان را می نگارنـد  ــی الدين مطالب عرفانی ش محـ
اگر از ايشان سؤال شود خواهند گفت محـی الدين 
را از معصـومين (عليهم السالم) باالتر می دانند ؟! 
ــه وصيتنامه امام که چاپ فرموده ايد،  همين مقدم
خصوصًا بخش عربی آن، اصطالحات محی الدينی 
ــان قلم صوفيانه است يا نه؟  ــت يا نه؟ قلم ايش اس
ــيد هرچه محی الدين گفته  ــان بپرس اما اگر از ايش
ــت خواهند فرمود مگر تعليقات مرا بر  ــت اس درس
فصوص نديده ای؟ خوب ايشان در بعضی مواضع 
ــارح را نقد می فرمايند، اما معتقدند نکات  ماتن و ش
ــان يافت  ــتفاده ای در کلمات ايش ــيار قابل اس بس
ــود که در کلمات ديگران نيست - حال بايد  می ش
گفت ايشان معاذاهللا علم را از متصوفه اخذ کرده و 

به قرآن و سنت بی اعتنا بوده اند؟
 اوالً امام راضی نيستند که شما حرف های 
ــان را به عنوان وحی آسمانی نگاه کنيد. تمام  ايش
ــت که کالمشان به  ــان اين اس فقهای ما افتخارش
ــود. در فضای  ــنت و عقل ارجاع داده ش کتاب و س
ــعی کنيد از اين چاشنی ها استفاده نکنيد.  علمی س
ــی را به  ــيعی کس ــًا هيچ کس از فقيهان ش و ثاني
شخصه بدون دليل قطعی شخصی، کافر يا نجس 
ندانسته اند بلکه اگر کسی خالف قرآن و اسالم هم 
بگويد اما ملتفت نباشد که گفته اش خالف قرآن و 
ــت، نجس و کافر نمی شود، و اگر  ضرورت دين اس
هم کسی در مورد کفر و نجاست خالف اين مطلب 

را بگويد، قاعده فقهی را مراعات نکرده است .
پاره اى از عقايد ابن عربى

و نيکوست کمی در مورد شخصيت ابن عربی 
بيشتر مطالعه کنيد. 

"ابن عربی " بر اين پندار است كه:
ــت "، و از  ــام "ختم والي ــخص او دارای مق ش

تمامی انبيا و اوليا باالتر می  باشد!۶۱
ــاير پيامبران به واسطه  و آنچه خاتم انبيا و س
فرشته از خداوند دريافت داشته اند، او بدون واسطه 

از خداوند گرفته است!۶۲
ــد العزيز   ــان ، عمر بن عب ــر ، عثم ــر ، عم ابوبك
ــری و باطنی  ــام خالفت ظاه ــوكّل  دارای مق و مت

تبريـزى   شـمس        
تـو  از  اگـر  مى  گويـد: 
پرسند كه موالنا را چون 
شناختى؟ بگو: از قولش 
مى  پرسـى:  «إنمـا أمره 
إذا أراد شـيئاً أن يقـول 
له كن فيكون»، و اگر از 
مى  پرسـى: «كل  فعلش 
يوم هو فى شأن» و اگر 
مى  پرسـى:  صفتـش  از 
«قل هو اهللا  احد»، و اگر 
از نامش مى  پرسى: «هو 
اهللا  الـذى ال الـه اال هو 
عالـم الغيب والشـهادة 
هو الرحمـن الرحيم»، و 
اگر از ذاتش مى  پرسى: 
«ليس كمثله شـىء وهو 

السميع البصير».
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بوده اند!۶۳
ــهود  وی، مقام ابوبكر  و عمر  و عثمان  از  در ش

اميرالمؤمنين عليه السالم برتر بوده است!۶۴
ــوان خليفه خود تعيين  ــر احدی را به عن پيامب

نفرموده است.۶۵
حضرت ابوطالب  عليه السالم كافر از دنيا رفته 

است.۶۶
شيعيان اهل  بيت عليهم السالم گمراه و گمراه 
 كننده و گول خورده شيطان  بوده، و دشمنی ايشان 
ــمنان اهل  بيت عليهم السالم از خدعه های  با دش

شيطان در مورد ايشان می  باشد.۶۷
در كشف و شهود ، حقيقت شيعيان مانند خوک 

ديده می  شود!۶۸
حق را دو بار در خواب ديدم كه به من می  گفت: 

بندگان مرا به سوی خير راه بنمای!۶۹
 در روايتی از معصوم (ع) بعد از تبيين اين که 
خداوند "ال حـدله" است، می فرمايد "لشهاده العقول 
ــًا يک برهان  ــوق" که دقيقـ ــدود مخل ان کل مح
ــت. اگر خداوند محـدود باشد الزم آيد  فلسفـی اس
ــد، لکـن التـالی باطل فالمقـدم مثله،  مخـلوق باش

نتيجه آن که خداوند محدود نيست. 
ــر و وحدت  ــن روايت برهانی، جب ــر اي  مگ
وجود و تشبيه و سنخيت و عينيت را اثبات می کند؟ 
ــی وجود خالق می کند؟ چه اين که اگر برهان  و نف
ــفی باشد بايد اين کارها را بکند. پس اين يک  فلس
برهان کالمی است. ضمن اين که خداوند محدود 
ــياء محدود است چه ربطی به  ــت و غير از اش نيس
فلسفه دارد؟ بلکه اين از بديهيات کالم و عقالنيت 
ــت. اما اگر منظورتان اين  مکتب وحی و برهان اس
ــت که خدا نامتناهی است، اشکاالت آن واضح  اس
ــکار است. ( برای توضيح بيشتر پيرامون غلط  و آش
بودن اطالق صفت نامتناهی در مورد خداوند متعال 
ــماره مراجعه  به مقاله بخش نقد کتاب در همين ش

فرماييد)
 از علی ابن ابيطالب عليه السالم  است که 
ــه و خارج عنها ال  ــياء ال بالممازج داخل "فی االش
ــت  بالمباينه" خوب چگونه موجودی هم داخل اس

و هم خارج.
ــت مکتب وحی و  ــم کالم و عقالني  بيايي
ــح آن را بفهميم.  ــان بخوانيم تا معنای صحي بره
ــت که خدا  ــفه می گويد معنای روايت اين اس فلس
ــه همه چيز  ــت و مجموع ــيا اس ظاهر و باطن اش
ــی اهل بيت عليهم  ــت! ول به طور نامتناهی خداس

السالم اين گونه معنا کردند که چون خداوند ذاتی 
ــيا، و هيچ گونه اتحادی با اشياء  ــت فراتر از اش اس
ــده به  ــلب نقيضين در ظاهر ش ــدارد، لذا چون س ن
ــت که خداوند چون جسم نيست قابليت  اين معناس

اتصاف به دخول يا خروج را ندارد.
ــفه و  ــن ابيطالب امام الفالس ــر علی اب  اگ
ــزه عن خلقه و  ــن می فرمايند توحيده تميي العارفي

بينونته بينونة صفة ال بينونة عزلة يعنی چه؟
 يعنی خداوند تبارک و تعالی غير از خلقش 
ــت؛ يعنی وصف و صفت خداوند با خلق مباين  اس
ــان را موج و دريا بدانی؛  ــت نه اين که رابطه ش اس
اما فالسفه می گويند بينونت ما با خدا مثل بينونت 
ــع بودن آب و  ــت. مانند ماي ــت با موصوف اس صف
ــالم  خود آب! در حالی که امير المؤمنين عليه الس
ــت و موصوف بلکه فرمودند  نفرمودند بينونت صف
ــا صفت خلق  ــی صفت خدا ب ــت صفت، يعن بينون
بينونت دارد، يعنی خدا ذاتی است بدون جزء و کل 
و زمان و مکان، و بدون شکل و صورت و صعود و 

نزول و ... در حالی که خلق او اين ها را دارند.
ال بينونة عزله: يعنی خيال نکنيد خداوند مانند 
ــت که می توان آن را جدا و  طال در سنگ طال اس
خارج کرد، بلکه خداوند ذاتی است که صفتش آن 
است که او را مباين و جدای از اشياء کرد. چه اين 
که ذاتی که زمان و مکان و.. ندارد نه از اشياء جدا 

می شود و نه به آن ها می چسبد.
ــت عزلی و اثبات بينونت وصفی   نفی بينون
ــد نفی الصفات عنه  ــت؟ کمال التوحي به چه معناس

چه معنايی دارد؟
 يعنی خلق خدا صفت دارد، يا نزديک است 
ــت يا نرم يا ... و خداوند هيچ  ــخت اس يا دور، يا س
ــفه که  کدام از اين ها را ندارد نه اينکه مانند فالس
بگوييم خداوند عين اشياست، لذا تمام اشياء صفات 

اويند!
 يعنی خدا صفت ندارد؟

 بله قطعًا خدا صفت ندارد زيرا صفت يعنی 
حالت و چگونگی، اما صفت به معنای اين که خدا 
ــد نه اينکه مانند خلقش  ذات علم و قدرت می باش
ــد. در اين موضوع  بحث دقيقی  دارای صفات باش

است که از حوصله اين مقال خارج است.
ــد   در ضمن به آقای غرويان بايد يادآور ش
ــت وجودند ليکن  ــم قائل به اصال آقای فياضی ه
ماهيت را حد وجود نمی دانند بلکه معتقدند ماهيت 
به عين وجود حقيقةً در خارج موجود است، همانطور 

مقام  تبريـزى   شـمس 
و  خـوف  و  معرفـت 
بانوى  برترين  خشـيت 
خلقـت و يكتا كفـو امير 
عالـم آفرينش، حضرت 
فاطمه زهرا عليهاالسالم 
را خوار و پست شمرده، 
مى  گويد: «مردم را سخن 
نجـات خـوش نمى آيد، 
سـخن دوزخيان خوش 
مى  آيـد... الجـرم ما نيز 
دوزخ را چنان بتفسانيم 
كه بميـرد از بيم! فاطمه 
رضـى اهللا  عنهـا عارفه 
نبود، زاهده بود. پيوسته 
دوزخ  حكايت  پيغمبر  از 

پرسيدى.»
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ــود خداوند در  ــم خداونـد به عين وج ــه مثالً عل ک
خارج حقيقتًا موجـود است.

 اوالً که امثال جناب آقای فياضی بسيار مايه 
تعجب اند که بعضی از عقايد متکلمين را می گيرند 
ــفه است  و به جای اين که بگويند اين ها ضد فلس
ــاب تبيين فلسفه می گذارند! بعد شما  آنها را به حس
می گوييد نظرشان اين است! متوجه نيستيد که اگر 
ــما ماهيت را حد وجود نمی دانيد اصال فليسوف  ش
ــتيد. چه اين که فيلسوف کسی است که وجود  نيس
ــی و ابدی و غير قابل جعل می داند،  را حقيقتی ازل
ــذارد لذا نتيجتًا  ــمش را هم اصالة الوجود می گ اس
ــت. و مثالی هم  ــد ماهيت حد وجود اس بايد بگوي
ــت چون  ــه به علم خداوند زده ايد قطعًا  باطل اس ک
ــت و وجودی  ــد و ذات او غير از ماهي ــم خداون عل
است که در مخلوقات محل بحث است و اال اصالة 
ــه چيز به وجود خدا  ــا هم می گويند هم الوجودی ه
ــه وجود خدا موجود  ــت مثل علمی که ب موجود اس
است. اگر کسی بخواهد ماهيات را در خارج حقيقتًا 
ــه وجود خودش  ــش علم خدا ب ــود بداند مثال موج

نيست. 
اختالف امتی رحمة

ــدن  ــن ش  اختالف قبل العلم و برای روش
حق بسيار عالی است! "اضربوا بعض الرای ببعض"، 
"اختالف امتی رحمه" آن اختالف بعد از علم و بعد 
ــت که مذموم است. شما هم در اين  از ابانه حق اس

مجله به دنبال همين باشيد.
 بله اختالف در محدوده فهم قرآن و روايات 
ــالم، نه اين  و معارف اهل بيت معصومين عليه الس
ــوط کنيم و اصول  ــر و ايمان را با هم مخل که کف
ــکار نماييم. ضمنا  ــی و ضروريات دين را ان و مبان
ــت  معنای حديث «اختالف امتی رحمة» اين نيس
که شما گمان برده ايد. عبدالمؤمن انصارى به امام 
صادق عليه السالم عرض كرد: عده   اى روايت مى 
ــه و آله فرمود:  ــه پيامبر خدا صلى اهللا علي  كنند ك
ــت. امام فرمود: راست  اختالف امت من رحمت اس
ــى  گويد:) عرض كردم:  مى  گويند. (عبدالمؤمن م
ــس يكپارچگى  ــت پ ــر اختالف آنان رحمت اس اگ
ــت؟ حضرت فرمود: معناى اين  ــان عذاب اس ايش
ــت؛  ــث آن گونه كه تو و آنان فهميده   ايد نيس حدي
وجل است  بلكه منظور پيامبر اين سخن خداوند عزّ
ــان جماعتى كوچ  ــر گروهى از ايش ــه «چرا از ه ك
ــى  كنند...». خداوند به آنان فرمان داد كه از هر  نم
ــه و آله بروند و  ــر خدا صلى اهللا علي ــو نزد پيامب س

ــردم خود برگردند و  ــپس نزد م آموزش ببينند و س
ــته   ها را به آن ها نيز بياموزند. منظور پيامبر،  دانس
ــد آن ها از شهر هايشان است،  اختالف و آمد و ش
نه اختالف و پراكندگى در دين خدا؛ زيرا دين يكى 

بيش نيست.۷۰
ــيطان  ــيطان، از آيت بودن ش  اما درباره ش
معنايی مطابق ميل خود فرموديد، حال بفرمائيد آيا 
شيطان عالوه بر آيت بودن مخلوق خداست يا نه؟ 
ــن است، حال مگر خداوند نفرموده "اهللا  پاسخ روش
الذی احسن کل شیء خلقه" هر چيزی را زيبا آفريد 
ــيطان زيباست، بسيار  ــی کل، ش ؟! از نظر مهندس
ــت و کلب معلم درگاه  ــت! چون آيت اهللا اس زيباس
ــلنا" "انا جعلناه  ــلنا رس الهی بلکه همانطور که "ارس
ــلنا الشياطين"، "انا  قرانا عربيا" همانطور هم "انا ارس

جعلنا الشياطين" ،
ــاله نداريد  ــرا تفطن به اين مس ــما ظاه  ش
ــيطان چه می گويد. فلسفه اگر  که فلسفه درباره ش
ــت" از اين  ــيطان آيتی از آيات خداس می گويد: "ش
ــر او وجود خدا بی نهايت  جهت می گويد که در نظ
ــت، لذا مرتبه يا حصه ای از وجود او در ماهيت  اس
شيطان هم آمده! پس اين که شما می گوييد: "مگر 
ــت؟" جواب می دهيم که  شيطان مخلوق خدا نيس
ــفه خلقت واقعی را  ــت، اما فلس بله مخلوق خداس
ــه همان اعتبار به  ــول ندارد، و آيت اهللا را هم ب قب
شيطان اطالق می کند که موج را آيت دريا می داند! 
ــيطان (با صرف نظر  در حالی که آيت خدا بودن ش
از غلط بودن اين نام گذاری) معنی صحيحش اين 
ــت و داللت بر خالق خود  ــت که مخلوق خداس اس
ــوج دريا که حصه ای  ــد نه اين که مانند م می نماي
ــت شيطان هم حصه ای از وجود خدا  از آب دريا اس

باشد!
ــب معلم دربار  ــيطان کل و اين که گفته ايد ش
ــت، چون  ــی به غايت باطل اس ــت، کالم الهی اس
ــی  کلب معلم درگاه الهی يعنی چيزی که اگر کس
بخواهد به درگاه خداوند خيانت کند مانع می شود، 
ــت، و اگر کسی  ــيطان بر عکس اس در حالی که ش
بخواهد به خداوند متعال خدمت کند يا او را عبادت 

کند جلوگير او می شود.
ــال رسل را با ارسال شياطين، و  و اين که ارس
جعل قرآن را با جعل شياطين مقايسه نموده ايد نيز 
کامال باطل است. آنجا که می گويد: "ارسلنا رسلنا" 
ــت که ما پيغمبرانمان را فرستاديم  معنايش اين اس
ــا آيا آن جا هم که می گويد:  برای هدايت مردم، ام

شـيخ  آقـا  هنـدى: 
غروى  حسـين  محمـد 
است  معروف  اصفهانى 
كـه مى فرموده به دنبال 
كـه  مى گـردم  كسـى 
اسـرار كتاب اسـفار را 

برايم بگويد.
ايشان  اگر  سـمات: 
صدهـا سـال ديگر هم 
دنبـال كسـى بگردنـد 
اسفار  كتاب  اسـرار  كه 
را برايشـان بگويد پيدا 
چـون  كـرد  نخواهنـد 
شـما مبنـى را بـر اين 
كتاب  كـه  گذاشـته ايد 
اسفار كه عقايدى چون 
وحـدت وجـود و جبـر 
و تشـبيه و سـنخيت و 
كامل  انسـان  تسـاوى 
بـا امـام معصـوم عليه 
ارائـه  را   ... و  السـالم 
اسـت!  حـق  مى دهـد، 
اسـت  معلـوم  خـوب 
هيـچ گاه كسـى را پيدا 
بتوانـد  كـه  نمى كنيـد 
حق  اين ها  كنـد  ثابـت 
اسـت ولـى اگـر يـك 
لحظـه به ايـن مطالب 
كه  مطالبى  عنـوان  بـه 
ممكن است باطل باشد 
همه  آن گاه  كنيـد،  نگاه 
واضح  برايتـان  اسـرار 

مى شود.
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ــت که ما  ــياطين"، آيا به اين معناس ــلنا الش "انا ارس
شياطين را فرستاديم برای هدايت مردم، و معجزه 

هم به دست آنها داديم؟!
ــت که ارسال  ــفه و عرفان اس اين تنها در فلس
پيغمبر با ارسال شيطان يک معنی دارد! چون طبق 
ــان هر کدام يک از آنها موجی از وجود  مبانی ايش
ــفه و عرفان است که می گويد:  خداوندند! اين فلس
ــراه کننده هم  ــت!" و "گم ــم خداس ــر ه "هدايت گ

خداست!" (شيطان اسم يا مضل خداوند است).
ــاءاهللا نصير الملة والدين   آقای نصيری انش
ــی ! خـوب نيست اين قـدر به تخطئه بزرگان  باش

دين بپردازيد؛
ــش از اين گفتيم که مالک اصلی ،   اوالً پي
برهان و دليل و معصومين عليهم السالم است و نه 
ــد که  اين بزرگ يا آن بزرگ. اما اگر بنا بر اين باش
ــالک قرار دهيم بايد بگوييم که تاريخ  بزرگان را م
ــالم   ــيع از عصر اهل بيت عليهم الس ــزرگان تش ب
ــفه و  ــه گيری در برابر فلس ــتيز و جبه تاکنون، س
عرفان يونانی بوده است و تنها در دو مقطع صفويه 
ــفی و عرفانی در  ــهای فلس و چند دهه اخير گرايش
ميان تشيع نفوذ يافت . حتی همين امروز که غلبه 
ــی و امکاناتی با گرايش  ــانه ای و مال تبليغی و رس
فلسفی و عرفانی است، اکثريت با بزرگان و مراجعی 
است که مخالف فلسفه و عرفان و يا حداقل منتقد 
و مخالف سرسخت عقايدی چون وحدت وجود می 
باشند. بسيار جای تعجب است که شما چشمتان را 
ــته ايد و تعدادی را به عنوان بزرگان می بينيد و  بس

خيل عظيم مخالفانشان را نمی بينيد. 
 جنـاب بوعلی اهل شريعت نبوده؟! حضرت 
ــتاد جـوادی آمـلی که حقـًا از افتخارات عالـم  اس
ــان را فرزند نماز  ــالم، ايش ــالً از اس ــريتند فض بش
ــن ابيطالب بين  ــگاه علی اب ــد. بوعلی جاي می دانن

اصحاب را کالمعقول بين المحسوس می داند
 مگر کسی که اهل شريعت بود ديگر اشتباه 
ــده  نمـی کند و نمی گويد عالم از ذات خدا صادر ش
ــود؟! و... البته کامالً  ــت؟ و قائل به جبر نمی ش اس
ــيد که او از اهل شريعتی بوده که  توجه داشته باش
ــراب می  کند! و می گويد اگر امر خالفت  تجويز ش
دائر شود بين اعقل و اعلم مثل علی عليه السالم و 
عمر بايد اعقل را جلو بيندازيم و اعلم وزيرش باشد 
همان طور که عمر رئيس شد و علی وزير و کمک 
ــياری از دشمنان اميرالمؤمنين و  کار او!!  ضمنا بس
ــان بوده اند  ــالم هم مادح آن اهل بيت عليهم الس

ــا اين امر ذره  ــان اقرار کرده اند ام ــه فضائل آن و ب
ــت و اين  ــر آنان نخواهد کاس ــاه و تقصي ای از گن
ــان را فرزند  که گفته ايد حضرت آقای جوادی ايش
ــياری از فرزندان نماز  نماز می دانند، می گوييم بس
ــی نخواهد داشت!  ــتند که نمازشان هيچ ارزش هس
بنابراين بايد ديد آيا نماز با واليت خوانده يا نمازی 
ــر اميرالمومنين عليه  ــت عمر مقدم ب که معتقد اس

السالم است! 
ابوذر و سلمان

ــم آن روايت  ــخن ديگر آن که نمی دان  س
ــلمان  ــه را که فرمودند اگر ابوذر آنچه را س معروف
ــه" را چگونه توجيه  ــت "لقتل ــت، می دانس می دانس
می کنيد؟ عالمه مجلسی و مالصدرا که جای خود 
ــت جناب مجلسی فالسفه را  دارند. البته ممکن اس
ــارج بداند ولی  ــلمانان - معاذاهللا- خ از جرگه مس
ــان را  ــه طباطبائی يا امام خمينی ايش هرگز عالم
خارج از جرگه مسلمين نمی دانند و با احترام فراوان 
ــی تعبيرات جناب  ــان ياد می کنند، بلی گاه از ايش
مالصدرا تند است و حضرت استاد جوادی آملی هم 
ــان (در بخش شرح مقدمه اسفار)  در شرح اسفارش
تعريضی نسبت به جناب ايشان (مالصدرا) دارند و 
به آيه "ادفع بالتی هی احسن" تمسک می فرمايند

 شکی نيست که در بين امت بعضی بهتر از 
بقيه می فهمند اما بحث بر سر مصداق است. بحث 
ــت که آيا ابن عربی و مال صدرا و  ــر اين اس بر س
گنابادی ها و ساير صوفيان سلمان اين امتند يا شيخ 
طوسی و شيخ مفيد و سيد مرتضی و عالمه حلی و 
ــی؟ آيا اين که سلمان چيزهايی  خواجه نصير طوس
ــته که ابوذر نمی دانسته دليل می شود که  می دانس
چشم هايمان را ببنديم و هر کس در عالم هر شرک 
ــتی و کفر و حرف بی اساسی زد بگوييم  و بت پرس
ــت است چون سلمان چيزهايی  حرف های تو درس

می دانسته که ابوذر نمی دانسته است؟!
اما اين که گفته ايد ممکن است عالمه مجلسی 
ــلمان نداند اما عالمه طباطبايی و...  فالسفه را مس
اين طور نيستند، اشتباه می کنيد بلکه در اين مورد 
ــالم معتقدند  هر دو يک نظر دارند. تمام علمای اس
ــود  ــی منکر واقعيات و ضروريات دينی بش اگر کس
ــن می گويد کافر  ــد که خالف دي و متوجه هم باش
است، ولی اگر به جهت شبهه ای که برايش حاصل 
شده، يا به جهت اين که از کودکی در محيط علمی 
منحرف رشد کرده، خودش متوجه نشود که خالف 

دين می گويد هيچ کدام او را کافر نمی دانند.

زمزم  كتـاب  هنـدى: 
عرفان را بخوانيد درباره 
زندگى آيـت ا... بهجت 
تا نظر ايشـان را درباره 
بدانيد.   عرفا  و  فالسـفه 
نبــوده  فقيـه  ايشـان 

اند؟!
اهللا  آيـت  سـمات: 
بهجت خواندن فلسفه و 
عرفـان را قبل از اجتهاد 
عقالنيـت  و  كالم  در 
مكتـب وحـى و برهـان 
لذا  نمى دانسـتند  جايـز 
فلسفه  خواندن  ايشـان 
را خطرناك مى دانسـتند 
مگر بعـد از اجتهـاد در 
تصحيـح  و  كالم  علـم 
اعتقادات. و به كسى كه 
قبل از كالم مى خواست 
فرمودند:  بخواند  فلسفه 
آقـا مى خواهد برود كافر 

شود!
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ــت بحثی است  اما اين که کدام عقيده کفر اس
ــنت کدام را کفر  ــه بايد ديد کتاب و برهان و س ک
می داند، پس خلط نکنيد بين حکم به کفر شخص 

و کفر بودن عقيده.
ــماء   همان طور که ظاهر "هوالذی فی الس
ــیء"  اله و فی االرض اله" و ظاهر "ال يخلو منه ش
ــياء ال بالممـازجه و خارج  و ظاهر "داخل فی االش
عنها ال بالمباينه" و ظاهر "فی علوه دان و فی دنوه 
عال" و ظاهـر "لکـن اهللا رمـی" و "ما قتلوهم ولکن 
ــم" "ان الذين يبا  ــداهللا فوق ايديه ــم" و "ي اهللا قتله
ــون اهللا" و حديث قرب نوافل "انا  يعونک انما يبايع
سمعه الذی يسمع به" و ظاهر "علی يداهللا اذن اهللا" 
ــيئا اال و رايت اهللا قبله و بعده و معه"  و"ما رايت ش
ــت کفر آميز به نظر برسد ؛ ظاهر کلمات  ممکن اس

عرفا هم احيانًا کفر آلود است
ــرف نظر از  ــات ـ البته با ص ــات و رواي  آي
ــيئا اال  ــاف و مجعوالت آنها مانند "ما رايت ش ضع
ــده و معه"ـ  معانی و مفاهيم  ــت اهللا قبله و بع و راي
ــات و قرائن واضح و  ــن خود را دارند و توجيه روش
مبانی محکم آن در کتاب و سنت بيان شده است، 
ــاس  ــفه و عرفا و صوفيه بر اس اما حرف های فالس
ــان واقعًا خالف ضرورت عقل و دين  مبانی خودش

است نه اين که ظاهرش چنان  باشد.
(انشاء اهللا در يکی از شماره های آتی سمات، 
مقاله ای را به توضيح معانی صحيح آيات و رواياتی 
که شما ذکر کرده ايد و مواردی ديگر از اين دست 
ــفی و عرفانی حمل  که به غلط بر معانی غلط فلس

شده است، اختصاص خواهيم داد) 
ــاوی با ذات حق  ــی کلب را مس ــچ عارف ■ هي
نمی داند ، بلکه او را (خداوند) بود محض و کلب را 

نمود همان بود می داند؛ 
 کدام منتقد فلسفه گفته است که عرفا کلب 
را مساوی با ذات حق می دانند؟ بلکه ما می گوييم 
ايشان هر چيزی را جزء و حصه و مرتبه و ظهوری 
از ذات خدا می دانند نه مساوی با خدا، خوب معلوم 
است که هيچ کس جزء شیء را مساوی با کل آن 
ــت.  ــد، ولی همين جزء بودن هم باطل اس نمی دان
اين که می گوييد: "اين ها را خدا نمی داند بلکه خدا 
را بود می داند و اين ها را نمود"، ما می گوييم همين 
ــت، و اين  ــت، مثل حقيقة الماء که بود اس غلط اس
موج هم نمود همان حقيقة الماء است. آری همين 

مطالب خالف توحيد است.

فرازى از ذيل دعاى عرفه
 توجيه حضرت آيت اهللا بهجت درباره کالم 
ــی مصابند و از  ــان از جهت ــت که ايش عرفا آن اس
جهتی مخطیء. از آن جهت که آن واحد حقيقی و 
ــموات و االرض را شاهدند (وحدت شهود)  نور الس
ــيده اند و از آن جهت که به دليل شدت  به حق رس
ــت که "الغيرک من الظهور ما ليس  ظهور آن حقيق
ــياء نسبت می دهند و  ــاير اش لک" حکم او را به س
احيانًا گمان عينيت می کنند مخطی اند اما مخطیء 

نه کافر!
ــورد "الغيرک من الظهور ما ليس لک"   در م

عرض می کنيم:
ــين عليه    اين مطلب در دعای عرفه امام حس
ــالم وجود نداشته بلکه در ضميمه ای است که  الس
ــای آن حضرت بدان افزوده  ــدن دع بعد از تمام ش
ــائات ابن عطاء اهللا اسکندرانی  شده است و از انش
است که از اوليای تصوف و عامی مذهب می باشد، 
ــما را به مقاله  ــالم. ش ــين عليه الس نه از امام حس
«پژوهشی در باره ذيل دعای عرفه» که در همين 
ــت ارجاع می  ــمات به چاپ رسيده اس ــماره س ش

دهيم. 
 فراز فوق از جهت مضمون نيز کامال متناقض 
ــت زيرا بديهی است که هر مصنوعی کاشف از  اس
ــت. پس چگونه می توان گفت  وجود صانع خود اس
ــت  ــه در وجود محتاج به غير اس ــه از چيزی ک ک

نمی شود بر آن استدالل کرد. 
به راستی خداوند به ذات خود نهان از ادراک و 
ــد  تصور و توهم و حس و تجربه و دريافت می باش
ــود آفريده هايش بر وجود او نمی توان  و جز به وج
ــت که گفته شود  ــتدالل کرد، پس درست نيس اس
کی نهان شدی تا محتاج به دليلی که بر تو داللت 
ــی، ”متی غبت حتی تحتاج الی دليل يدل  کند باش
عليک...؟!“ بنابر اين برهانی که از وجود يک شیء 
بر خودش استدالل می کند اصال در باره خدا سخن 
ــته  نمی گويد بلکه مخلوقی و ممکنی را خدا انگاش
ــبت می دهد  ــت و ابديت و وجود را به آن نس و ازلي
تا چه رسد به اين که اشرف براهين و محکم ترين 

آنها برای اثبات خدا شمرده شود .
 درباره رويت حق سبحانه تعالی هم مطالب 
ــاب خداوند به  ــی فرموديد. خط ــوق العاده عجيب ف
ــی (ع) است "لن ترانـی" تو مـرا نمی بينـی نه  موس
ــوم و حضـرت مـوسی (ع)  اينکه من ديده نمی ش
ـــت کـه رويت حسی را درخواست  منـزه از آن اس

روايتـى  در  هنـدى: 
از معصـوم (ع) بعـد از 
تبييـن اين كـه خداوند 
اسـت،  حـدلـه"  "ال 
"لشـهاده  مى فرمايـد 
محدود  كل  ان  العقـول 
يك  مخلوق" كه دقيقـاً 
برهان فلسـفـى است. 
محـدود  خداونـد  اگـر 
باشد الزم آيد مخـلوق 
باشـد، لكــن التـالـى 
باطـل فالمقــدم مثله، 
نتيجـه آن كـه خداوند 

محدود نيست. 
ايـن  مگـر  سـمات: 
روايـت برهانـى، جبر و 
وحدت وجود و تشبيه و 
سنخيت و عينيت اثبات 
نفـى وجود  و  مى كنـد؟ 
خالق مى كنـد؟ چه اين 
كـه اگر برهان فلسـفى 
كارها  ايـن  بايد  باشـد 
را بكند. پـس اين يك 
برهـان كالمـى اسـت. 
ضمـن اين كـه خداوند 
محدود نيسـت و غير از 
چه  است  محدود  اشياء 
ربطى به فلسـفه دارد؟ 
بلكـه ايـن از بديهيات 
كالم و عقالنيـت مكتب 
وحى و برهان است اما 
اگر منظورتان اين است 
كه خدا نامتناهى اسـت 
اشـكاالت آن واضـح و 

آشكار است.
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ــدارد بفرمايد  ــه ديگر معنا ن ــند و گرن فرموده باش
ــوف  ــتقر مکانه فس "ولکن انظر الی الجبل فان اس
ــی (ع)  ــی" بعد از اين تجلی هم حضرت موس تران
مدهوش شد نه بيهوش. (صعق) مدهوشی است نه 
بيهوشی که نتيجه تجلی حق سبحانه به کوه طور 
ــخ ذعلب يمانی  بود. ليکن حضرت امير (ع) در پاس
ــا لم اره". احاديث باب  ــد "ما کنت اعبد رب می فرماي
رؤيت که جناب صدوق نقل فرمودند که قابل شک 
ــفانه خود ايشان می فرمايند احاديث  نيست و متأس
ــت که من نقل کردم و با اين حال  بيش از آنی اس
ــا ناظره"يعنی چه؟  ــد. "وجوه الی ربه نقل نفرمودن
ــت. از لقاء اهللا  ــوه ناظر حقند، بحث عيون نيس وج
چه درکـی داريد؟ و "انر ابصار قلوبنا بضياء نظـرها 
اليک" را چگونه حل می فرمائيد؟ اينـها که کفريات 
ابن عربی و مالصدرا نيست ؟! اين درخواست امام 
ــعبانيه همان  ــالم  در مناجات ش معصوم عليه الس

خواست موسی عليه السالم  نيست؟
ــا در باره رؤيت و ديدن خداوند به اين   و ام

مطالب توجه فرماييد:
ــه بشری و فلسفه و عرفان، ذات متعالی  انديش
خداوند را متجلّی به جلوه های مخلوقات، و متلبس 
ــه لباس اعيان ممكنات مى داند. چنان كه پيروان  ب
مكتب خلفای غير معصوم نيز ذات او جل و عال را 
ــاهده مى دانند. حضرت رضا عليه  قابل رؤيت و مش

السالم در رد ايشان مى فرمايند:
ــی ال يوصف بمكان، وال  ــارك وتعال إن اّهللا  تب

يدرك باالبصار واالوهام.۷۱
همانا خداوند به داشتن مكان وصف نمى شود، 

و با چشم ها و اوهام ادراك نمى گردد.
ــم عن ربهم  ــن آيه: «كال إنه ــير اي و در تفس
ــان امروز از ديدار  يومئذ لمحجوبون»: "هرگز، ايش

پروردگارشان محرومند" مى فرمايند:
ــكان يحل فيه  ــف بم ــی ال يوص إن اّهللا  تعال
ــی أنهم عن  ــه عباده، ولكنه يعن ــب عنه في فيحج

ثواب ربهم لمحجوبون.۷۲
خداوند تعالی به مكان در نمى آيد، كه در نتيجه 
از چشم بندگانش در حجاب رود، ولكن منظور اين 
ــان از ثواب و پاداش پروردگارشان  ــت كه ايش اس

محرومند.
ــير اين آيه: «وجوه يومئذ ناضرة إلی  و در تفس
ــادمان،  ربها ناظرة»، در آن روز برخی از چهره ها ش

به سوی پروردگارشان نظر دارند، مى فرمايند:
يعنی: مشرقة تنتظر ثواب ربها.۷۳

ــواب و پاداش  ــار ث ــادمانی انتظ ــا ش ــی ب يعن
پروردگارشان را دارند.

عبدالسالم بن صالح هروی گويد:
ــرض كردم: چه  ــالم ع به امام رضا عليه الس
ــل حديث نقل  ــاره حديثی كه اه ــد درب مى فرمايي
مى كنند كه اهل ايمان پروردگار خود را در بهشت 

در منازل خويش زيارت مى كنند؟
ــد: ای اباصلت، همانا خداوند پيامبرش  فرمودن
صلى اهللا عليه و آله را بر جميع خلق خود حتّی انبيا و 
مالئكه برتری و فضيلت داده است، طاعت و پيروی 
ــده، و زيارت او در دنيا و  ــت خويش خوان او را طاع
آخرت را زيارت خويش دانسته، پس فرموده است: 
ــول را اطاعت كند، هر آينه خداوند را  هر كس رس
ــت. و فرموده است: آنان كه با تو  اطاعت كرده اس
بيعت مى كنند همانا با خداوند بيعت كرده اند، دست 
ــت. و رسول اّهللا   ــان اس ــت ايش خداوند باالی دس
صلى اهللا عليه و آله فرموده اند: هر كس مرا در حيات 
ــه تحقيق خداوند را  ــد از مرگم زيارت كند، ب يا بع
زيارت كرده است. و درجه پيامبر صلى اهللا عليه و آله 
ــت، فراترين درجات است، پس هر كس او  در بهش
ــت از منزل خويش زيارت  ــه در بهش را در آن درج

كند، تحقيقا خداوند را زيارت كرده است.
ــول خدا، پس معنای اين  گفتم: ای فرزند رس
ــه اال اّهللا   ــد: ثواب ال ال ــت كه مى گوين ــر چيس خب
ــت. امام عليه السالم  نظر به وجه خداوند تعالی اس
فرمودند: ای اباصلت، هر كس خداوند را به داشتن 
ــده  ــی مانند وجه ديگران وصف كند، كافر ش وجه
ــت. بلكه وجه خداوند تعالی پيامبران و رسوالن  اس
ــانند كه به  ــتند، ايش ــالم هس و امامان عليهم الس
ــن و معرفت او روی  ــطه آنان به خداوند و دي واس
ــود. خداوند تعالی مى فرمايد: هر كس  آورده مى ش
ــود و وجه پروردگار تو  ــت فانی مى ش بر زمين اس
ــت باقی مى ماند. و  ــه دارای جالل و عظمت اس ك
ــت جز وجه  مى فرمايد: هر چيزی هالك و نابود اس
خداوند. پس نظر كردن به انبياء و رسوالن الهی و 
امامان در درجاتشان ثواب عظيمی است برای اهل 
ــول خدا صلى اهللا عليه و آله  ايمان در روز قيامت. رس
ــمن  ــس خاندان و عترت مرا دش ــد: هر ك فرمودن
ــت و من  بدارد، روز قيامت از ديدن من محروم اس
ــرد. و فرمودند: از ميان  ــز او را ديدار نخواهم ك ني
ــتند كه بعد از جدا شدن از من  ــانی هس ــما كس ش
ــز مرا نخواهند ديد. ای اباصلت، همانا خداوند  هرگ
به مكان نسبت داده نمى شود و با ديدگان و اوهام 

ابن  على  اگـر  هندى: 
الفالسـفه  امام  ابيطالب 
و العارفيـن مى فرماينـد 
توحيده تمييزه عن خلقه 
و بينونتـه بينونة صفة ال 
بينونة عزلة يعنى چه؟

سمات: يعنى خداوند 
تبـارك و تعالـى غير از 
يعنـى  اسـت؛  خلقـش 
وصف و صفت خداوند با 
خلق مباين است نه اين 
كه رابطه شـان را موج و 
دريا بدانى؛ اما فالسـفه 
مى گوينـد بينونـت ما با 
خدا مثـل بينونت صفت 
با موصوف اسـت. مانند 
مايـع بـودن آب و خود 
آب! در حالـى كـه اميـر 
المؤمنيـن عليه السـالم 
صفت  بينونت  نفرمودند 
و موصوف بلكه فرمودند 
صفت،يعنـى  بينونـت 
صفت خدا با صفت خلق 
بينونـت دارد، يعنى خدا 
ذاتى اسـت بـدون جزء 
و كل و زمـان و مـكان، 
و بدون شـكل و صورت 
و صعـود و نزول و ... در 
حالى كه خلـق او اين ها 

را دارند.
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و انديشه ها ادراك نمى گردد.۷۴
ديدن خداوند در پندار فيلسوفان و عارفان 

بنابر مبانی اهل فلسفه و عرفان غير از وجود خداوند متعال هيچ 
موجودی در كار نيست و لذا ايشان چنين مى پندارند هر چيزی ديده 
مى شود همان ذات خداوند است كه بدون واسطه ديده و ادراك شده 

است و چنانكه نقل كرديم "مالصدرا" مى گويد:
ــت كه در وجود عينی  آنچه ادراك مى كنيم، نفسِ وجود حق اس
مخلوقات ديده و ادراك مى شود... و حال كه امر بدين سان است كه 
ــه عالم موجودی وهمی و  ــود ك برايت گفتم، پس نتيجه اين مى ش
ــت و وجود حقيقی و واقعی ندارد، اين است بيان آنچه كه  خيالی اس

عرفای الهی و اوليای محقّق بدان اعتقاد دارند.۷۵
و همچنين مى گويد:

و خالصه كالم اينكه نزد اهل حقيقت و حكمت واالمقامِ الهى، 
ــه موجودات اعم از عقل و نفس و صورت نوعيه، همه و همه از  هم
طبقات پرتوهای نور حقيقى، و ظهورات وجود قيومی خداوندند. ۷۶

و همچنين مى نويسد:
ــت، و احدی وجود ندارد، و  در صفحه وجود، جز خدا دياری نيس
ــر چه كه در عالم وجود به عنوان غير واجب معبود به نظر مى آيد،  ه
در حقيقت عين ذات اوست. ۷۷

ــدون  ب ــی  برخ ــفانه  متأس
ــی و تصريحات  ــه مبان توجه ب
ــان در مورد  ــفه و عرف اهل فلس
ــد،  خداون ذات  ــدن  ــده  ش دي
ــه جهان و  ــن مى پندارند ك چني
ــان  ــای آن در نظر ايش پديده ه
ــت مخلوق بودن خويش،  از جه
ــانه های وجود خالق  آيات و نش
ــه اينكه خود  ــند ن خود مى باش
ــيا درآمده  خداوند به صورت اش
ــد؛ در حالی كه  وديده شده باش
ــيار بى مورد بوده و  اين پندار بس
ــالف تصريحات خود اهل  بر خ
ــفه و عرفان در مورد شهود  فلس
و ديده شدن خداوند است و تنها 
كسانی چنين مى انديشند كه از 
مبانی اعتقادی فلسفی و عرفانی 
ــدون تحقيق در  غافل بوده و ب

اين باره سخن مى رانند.
چنين  ــر"  "الغدي ــاب  كت در 

آمده است:
ــعاده از  ــب مفتاح الس صاح
ــل مى كند  ــد غزالى" نق "ابوحام
ــی از تأليفاتش گفته  كه در برخ

ــوال صالحين و مقامات عارفين  ــت: من در اوايل عمرم منكر اح اس
ــدم و خدا را در خواب ديدم! خدا  بودم تا اينكه از خوابها بهره مند ش
ــخن  ــيطانی كه با من س ــه من گفت: ای اباحامد. گفتم: آيا تو ش ب

مى گويى؟!
گفت: نه من خدايم كه از هر شش طرف تو را در بر دارم! پس 
ــانی باش  ــين كس گفت: ای اباحامد ياوه هايت را كنار بگذار و همنش
كه آن ها را در زمين خود محل نظر خويش قرار داده ام و ايشان دنيا 

و آخرت را به محبت من فروخته اند.
تت قسم مى دهم كه شيرينی خوش بينی نسبت  گفتم تو را به عزّ
به ايشان را به من بچشانى. پس گفت: آری چنين كردم و مانع بين 
ــان اين است كه به حب دنيا بپردازى، پس قبل از اينكه با  تو و ايش
خواری از آن خارج شوی با اختيار از آن بيرون شو كه نوری از انوار 

قدس خود را بر تو افشاندم اينك برو و سخن آغاز كن.
ــرور از جای جستم و رفتم پيش شيخ  ــحالی و س گويد: با خوش
ــمی كرد و  ــتان خوابم را برايش گفتم. او تبس ــف بافنده و داس يوس
گفت: اين ها برگه های اوايل كار ما بود كه آن را از ميان برديم، اگر 
همراه من آيی چشم درونت را به ميله تأييد چنان سرمه ای كشم كه 
ــوی تا اينكه  عرش و اهل عرش را ببينى، بلكه به آن هم راضی نش
ــوی و  ــس را كه هيچ كس او را نمى بيند ببينى! پس خالص ش آن ك
ــی عليه السالم از خدا  بر طور عقلت باال روی و مانند حضرت موس

بشنوی كه: من پروردگار عالميانم! ۷۸
و صاحب الغدير "قدس سره" در پاسخ مى فرمايد:

از خود ستا بر تو سالم باد! كاش مى فهميدم آيا در دهان شيطان 
نمى گنجد كه ادعای خدايی كند و به دروغ بگويد من خدايی هستم 
كه تو را از شش طرف در ميان دارم؟! چنان كه ساير مدعيان خدايی 
الی به مجرد ادعا  در گذشته نيز چنين دهان گنده ای داشته اند. آيا غزّ
از كجا فهميد كه آن شخص خدا است؟ ! و ديگر احتمال نداد كه باز 
ــد؟ ! و اگر واقعا خوابش را راست دانست و تصديق  هم شيطان باش
كرد كه خدا با او سخن گفته است پس چرا دست از ياوه ها و داستان 
سرايى هايش بر نداشته و همچون شيخ بافنده اش جز به داستانهای 

دروغين نپرداخت؟!
ــتاد بافنده اش سرمه ای يافت مى شد كه  ان اس و ای كاش در دكّ
ــم و دل او را طوری باز مى كرد كه گناهان بزرگ نوشته هايش  چش
ــان نخرد كه آن همه رياضت های غير  ــاب خود "احياء"را بر ج در كت
ــخن از منع لعن يزيد  ه دزد حمام و مانند آن و س ــروع مانند قصّ مش
ــر را در آن آورده  ــان و اباطيل فراوان ديگ ــون در باب آفات لس ملع

است.
ــتاد بافنده تند و تيز بوده است كه به هر  ــرمه اس واقعا چقدر س
ــد كه به ديدن عرش و  ــمش را باز مى كن كس اثر كند آنچنان چش
ــی را ببيند كه هرگز  ــل عرش هم اكتفا نمى كند تا اينكه آن كس اه
ديده نمى شود! و مانند حضرت موسی خطاب بشنود كه من پروردگار 

جهانيانم! 
ــی كه در شنيدن خطاب با او  ــتم كه آيا موس و من تا آخر ندانس

نيست  شـكى  سـمات: 
كـه در بيـن امت بعضى 
بهتـر از بقيـه مى فهمند 
اما بحث بر سر مصداق 
اسـت. بحث بر سر اين 
است كه آيا ابن عربى و 
مال صدرا و گنابادى ها و 
سـاير صوفيان سـلمان 
اين امتند يا شيخ طوسى 
سـيد  و  مفيـد  شـيخ  و 
مرتضـى و عالمـه حلى 
و خواجه نصير طوسـى؟ 
سـلمان  كـه  ايـن  آيـا 
كه  مى دانسته  چيزهايى 
دليل  نمى دانسـته  ابوذر 
مى شود كه چشم هايمان 
را ببنديـم و هر كس در 
عالـم هـر شـرك و بت 
پرسـتى و كفـر و حرف 
بى اساسـى زد بگوييـم 
حرف هـاى تـو درسـت 
سـلمان  چـون  اسـت 
مى دانسـته  چيزهايـى 
كـه ابـوذر نمى دانسـته 

است؟!
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ــت، آيا در رؤيت خدا هم با او شريك بوده است؟!  ــريك بوده اس ش
ــی هم باالتر  ــايد صاحب اين هذيانات خودش را از موس ــه ش و البتّ
ــت به او  ــه از انبيای اولوالعزم بوده اس ــی با اين ك مى داند كه موس
ــی هرگز مرا نخواهی ديد. پس بايد  ــده است كه: ای موس خطاب ش

هم سالك غزل پرداز چنين باشد. ۷۹
والسالم

پى نوشت ها:
۱ . اسفار، ۳۶۸/۲.

۲ . «فتوحات چهار جلدی، « ابن عربی  ۴۵۹/۲.
۳ . فصوص الحکم، ۱۲۵؛ با شرح و ترجمه ممد الهمم، حسن زاده  آملی، ۳۱۱.

۴ . شرح فصوص، قيصرى، شرح  قيصرى،۷۲۶.
۵ . «فصوص الحكم» ابن عربی  ۱۹۲، سال ۱۳۶۶؛ شرح قيصری، ۹۶.

۶ . روجی، شمس الدين محمد: مجله معارف، ش ۴۴.
۷ . روح مجرد، حسينی  تهرانی، ۵۱۵.

۸. مالصدرا،اسفار، ۲ / ۳۶۸.
۹ . انه الحق» حسن زاده، حسن ۴۶ سال ۱۳۷۳.

۱۰ . مشاعر، مالصدرا، ۵۴.
ــی الرضا والفلسفة االلهية، ۳۶ فروردين  ۱۱ . جوادی آملی، عبد اهللا : علی بن موس

.۱۳۷۴
۱۲ . حسن زاده آملی، حسن، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ۱۰۷.

۱۳ . شرح فصوص الحكم، ۷۱۵.
۱۴ . حسن زاده، حسن رساله «انه الحق»، ۵۰ سال ۱۳۷۳.

۱۵ . شمس تبريزی ، مقاالت، ۱۳۷۷ شمسی، ۱۶۲/۱.
۱۶ . انه الحق»، حسن زاده، حسن ۶۸، به نقل از رساله شعرانی.

۱۷ . شرح نهاية الحکمة، داوود صمدی آملی، ۱۵.
۱۸ . شرح نهاية الحکمة، داوود صمدی آملی،۱۱۰ ـ ۱۱۱.

۱۹ . شرح نهاية الحکمة، داوود صمدی آملی، ۴۷.

۲۰ . شرح نهاية الحکمة، داوود صمدی آملی، ۸۶.
۲۱ . آداب سالک الی اهللا، داوود صمدی آملی، ۷۹.

ــط امثال  ــوره حمد که توس ــير س ــوان اهللا تعالی عليه – در تفس ــام – رض ۲۲ ام
حضرتعالی ، تعطيل گرديد، فرموده اند: «بعضی از فلسفه و مسائل فلسفه چنان رم 

می کنند که خيال می کنند يک ماری است .» (تفسير سوره حمد ص ۱۴۳)
ــر الدين را به عنوان  ــه برخی بدون تأمل مرحوم خواجه نصي ــم اين ک ۲۳ . علی رغ
ــد االعتقاد وی که  ــانند، مراجعه به کتاب تجري ــند و می شناس ــوف می شناس فيلس
ــت  ــته اس ــت، و وی آن را به عنوان عقايد برهانی خود نگاش مهم ترين کتاب اوس
کامال نشان می دهد که وی از بزرگ ترين مدافعان آرای برهانی و وحيانی کالمی، 
ــفی مانند اعتقاد به قدم و ازليت عالم،  ــخت آرای موهوم فلس و از مخالفان  سرس

قاعده الواحد و صدور عالم از ذات باری تعالی، جبر، و... می باشد.
۲۴ . بحار األنوار، ۲۲۸/۴، از توحيد و عيون اخبار الرضا عليه  السالم.
۲۵ . بحار األنوار۹۷/۵۴ ، از توحيد و عيون اخبار الرضا عليه  السالم.

۲۶ . توحيد صدوق، ۳۳۸؛ بحار األنوار، ۳۷/۵۴.
۲۷ . بحار األنوار، ۲۹۲/۳، از رجال كشى.

۲۸ . كشف الحق نهج الصدق، ۵۷.
۲۹ . شرح نهج البالغة، ۱ / ۲۲۸.

۳۰ . شرح نهج البالغة ، ۱ / ۲۲۸.
۳۱ . خيراتيه، ۲ / ۵۷.

۳۲ . مستدرك سفينة البحار، ۲۹۹/۸.
۳۳ . رجوع شود به مستدرك سفينة البحار، جلد ۸.

ــفه به چنين کلماتی ، يقينًا مجاز بلکه  ــت اطالق فلس ۳۴. البته همانگونه که گذش
سبک مجاز از مجاز خواهد بود در عين اينکه احيانًا نکات درخوری نيز در مقاله ياد 

شده موجود بود ، شکراهللا مساعيه
۳۵. بحار األنوار۳ ،/.۱۴۸

ــالم۱ ، /۱۵۳؛  ــاج۲ ، /۴۰۰؛ عيون اخبار الرضا عليه الس ــد۴۰ ،؛ االحتج ۳۶. التوحي
بحار االنوار۴ ،/۲۳۰

۳۷. عيون اخبار الرضا عليه السالم۱ ، /.۱۵۳
۳۸. كافى۱ ،/۸۲؛ بحار األنوار۳ ،/.۳۲۲

۳۹. التوحيد۵۶ ،؛ بحار األنوار۴ ،/ ۲۸۴ـ.۲۸۵ 
۴۰. بحار األنوار۳ ،/ ،۲۹۲از رجال كشى.

۴۱ . در محضر استاد حسن زاده املی ص ۹۰.
ــفی  ــفه از منظر قران و عترت، فصل معاد فلس ۴۲ . ر. ک به : مهدی نصيری، فلس

و معاد قرانی
۴۳ . امام خمينی، چهل حديث، ص ۴۱۳

۴۴ . کافی ج ۱ ص ۹۱
۴۵ . نهج البالغة حکمت ۳۱

۴۶ . فرائد االصول، ج ۱ ، ص ۵۷
۴۷ . سوره يس، آيه ۸۲

۴۸ . سوره الرحمن، آيه ۲۹
۴۹ . سوره توحيد، آيه ۱
۵۰ . سوره حشر، آيه ۲۲
۵۱ . سوره شوری، آيه ۱۱

۵۲ . شمس تبريزی ، مقاالت، ۷۸۹ چاپ دوم، ۱۳۷۷، انتشارات خوارزمى
۵۳ . ديوان شمس، غزليات، ۵۰۹، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۷.

ــی، ۱۴۲/۱؛ نقدى بر مثنوی، ۹۲، به  ــمس تبريزی ، مقاالت، ۱۳۷۷ شمس ۵۴ . ش
نقل از خط سوم، ۴۶۹ ـ آ.

۵۵ . بيفشانيم ـ خ
۵۶ . نقدى بر مثنوی، ۹۲، به نقل از مقاالت شمس+، ۱۵۱ ـ ۳۴۱

۵۷ . مثنوی، تصحيح: استعالمی، محمد، دفتر يكم+، ۲۹۷۲ ـ ۲۹۹۲+.
۵۸ . مثنوی، تصحيح: استعالمی، محمد، دفتر يكم، ۳۸۶۶ـ ۳۸۶۸.

۵۹ . در محضر آيت اهللا بهجت، ۳/ ۲۶
۶۰ [ در سر مقاله آقای نصيری]

۶۱ . شرح قيصری، ۱۰۸ ـ ۱۱۲؛ شرح خواجه محمد پارسا، ۷۵ ـ ۸۱.
۶۲ . فصوص الحكم، فص شيثی، ۱۱۱، طبع بيدار.

۶۳ . فتوحات، ۶/۲.
۶۴ . فتوحات مكيه، ۳.

۶۵ . فصوص  الحكم، ۱۶۳.
۶۶ . فصوص الحكم، ۱۳۰، فتوحات، ۵۳۲/۳.

۶۷ . فتوحات، ۲۸۲/۱؛ ۲۸۰/۴.
۶۸ . فتوحات مكيه، ۲/ ۸؛ ۲۸۷/۱۱.

۶۹ . فتوحات مكيه، ۳۳۴/۱، سطر ۱۹.
۷۰ . شيخ صدوق، معانی االخبار، ص ۱۵۴

۷۱ . التوحيد، ۱۱۸؛ عيون اخبار الرضا عليه السالم ، ۱۱۶/۱؛ بحار االنوار ۴/۴.
۷۲ . التوحيد، ۱۶۲؛ عيون اخبار الرضا عليه السالم ، ۱۲۵/۱؛ بحار االنوار ۳۱۸/۳.
۷۳ . عيون اخبار الرضا عليه السالم ، ۱۱۵/۱؛ التوحيد، ۱۱۶؛ بحار االنوار ۲۸/۴.

ــالم ، ۱۱۵/۱ ـ ۱۱۶؛ بحار  ــد، ۱۱۷ ـ ۱۱۸؛ عيون اخبار الرضا عليه الس ۷۴. التوحي
االنوار، ۳/۴. 

۷۵ . مالصدراى شيرازى: اسفار، ۲۹۴/۲.

۷۶ . مالصدراى شيرازى، اسفار، ۲۹۱/۲.

۷۷ . مالصدراى شيرازى، اسفار، ۲۹۲/۲.
۷۸ . مفتاح السعاده، ۲/ ۱۹۴.

۷۹ . الغدير، ۱۱/ ۱۶۰.
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ــده و تفکر  ــه در روايات فراوان از تفکر در ذات الهی نهی ش گرچ
ــوی ديگر نبايد به  در اين عرصه جز تحير چيزی نمی افزايد ولی از س
چيزی معتقد شد که بر خالف قرآن و روايات است. عده ای تحت تاثير 
مطالب فلسفی و عرفانی بر اين باورند که خداوند متعال با ذات احديت 
خود، و نه با احاطه علم و قدرت، در عالم حضور داشته و با هر مخلوقی 
ــی  ــت؛ در حالی که اين اعتقاد بر خالف تعاليم و مبانی خداشناس هس

قران و اهل بيت عليهم السالم است. 
ــزرگ را در اين باره نقل کرده و  ــدا اقوال برخی از علمای ب در ابت

سپس روايات مربوط به اين بحث را ذکر می کنيم. 
قول شيخ طوسى در تفسير تبيان

عالم ربانی، شيخ طوسی (ره) در تفسير تبيان خود  همه آيات قرب 
همانند «و نحن اقرب اليه...» و «و هو معکم اين ما کنتم» و «مايکون 
ــرب و معيت از نظر علم و قدرت و  ــن نجوی ثلثة ...» را به معنای ق م
ــوره  ــير نمودهاند که صريح ترين آنها در ذيل همان آيه س نه ذات تفس
ــت: و قوله  مجادله «و هو معهم اين ما کانوا» بوده که چنين آورده اس
ــة اال هو سادسهم و  «مايکون من نجوی ثلثة اال هو رابعهم و ال خمس
ال ادنی من ذلک و ال اکثر اال هو معهم اينما کانوا»، معنی آن اين است 
که خداوند تعالی عالم به احوال و تمام کارهای آنها که در تنهايی يا نزد 
اجتماع انجام می دهند می باشد. هيچ چيزی از آنها از او پنهان نخواهد 
بود. پس همانند آن است که او با آنها و شاهد بر آنها باشد. و بنابراين 
گفته می شود که خداوند تعالی با انسان است هر کجا که باشد؛ زيرا او 
ــان) بر او پوشيده نيست. ... و  ــت و هيچ چيزی از امر وی (انس عالم اس
حسن اين کالم به خاطر آن بيانی است که در آن است. پس اما اينکه 
خدا با آنها بر طريق مجاورت (در کنار آنها) باشد، اين محال است؛ زيرا 

اين از صفات اجسام است و خداوند تعالی جسم نيست. 
قول عالمه طبرسى

ــير مجمع البيان عالمه طبرسی (ره) در  همين معنی را مولف تفس
ــر الفاظ آن هم همان الفاظ  ــريفه آورده که حتی اکث ذيل همين آيه ش
شيخ طوسی است و در آخر آن به جای جسم نيست، چنين است: فاما 
ــال النه من صفات  ــی طريق المجاورة فذلک مح ــون معهم عل ان يک
ــام و قد دلت االدلة علی انه ليس بصفات االجسام. يعنی محال  االجس
ــد زيرا مجاورت از  ــانها به طريق مجاورت باش ــت که خداوند با انس اس
صفات جسم است و با براهين ثابت است که خداوند متصف به صفات 

اجسام نيست. 
نيز شيخ طوسی ذيل آيه مبارکه «و هو معکم...» می گويد: خداوند 
با شماست يعنی حال شما و آنچه عمل می کنيد از علم خداوند پنهان 
نيست و شيخ طبرسی نيز می گويد: «و هو معکم» يعنی او با شماست 
ــما بر او  ــم [و احاطه علمی] که هيچ چيزی از اعمال و احوال ش ــا عل ب

مخفی نيست.
ــات «و نحن اقرب اليه منکم» و «نحن اقرب اليه من   در ذيل آي

حبل الوريد» نيز به همين علم و احاطه علمی اشاره کرده اند. 
اما بعضی از مفسرين در تفسير اين آيات بر مبنای فلسفی به گونه 
ای ديگر  سخن گفته اند و معيت و قرب خداوند با انسانها را به قرب و 
معيت ذاتی معنا کرده اند که لزومی در ايراد آنها نمی بينيم، زيرا مفسر 
اصلی و واقعی اهل بيت عليهم السالم می باشند و پس از کالم ايشان 

جايی برای سخن ديگران باقی نمی ماند. 

ــر حال ماييم و ثقلين، نه هيچ کس ديگر و اکنون در محضر  در ه
ــير حق همان است که در  ــان قرار گيريم تا دريابيم که قول و تفس ايش
ــخنان دو مفسر بزرگ شيعه يعنی شيخ طوسی و شيخ طبرسی آمده  س

بود.
ــاره قول خداوند تعالی: «مايکون  ــالم در ب ۱. امام صادق عليه الس
من نجوی ثلثة...» فقال هو واحد و احدی الذات، بائن من خلقه و بذلک 
ــیء محيط» باالشراف و االحاطة و القدرة  ــه «و هو بکل ش وصف نفس
ــی االرض و ال اصغر  ــموات و ال ف ــزب عنه مثقال ذره فی الس «ال يع
ــن ذلک و ال اکبر» باالحاطه و العلم ال بالذات الن االماکن محدودة  م
ــة؛ فرمودند: او ذات  ــة فاذا کان بالذات لزمها الحواي ــا حدود اربع تحويه
واحد و يکتاست و جدای از خلق خود [مقصود جدا بودن از خلق از نظر 
ذات و يا نيز صفات و در نتيجه استحاله مجاورت و قرب مکانی است] 
ــت  ــا اين مطلب خود را توصيف فرموده و او به همه چيز محيط اس و ب
به اشراف و احاطه و قدرت. پنهان نمی گردد از او به اندازه ذره ای در 
ــر از آن و نه بزرگتر، با احاطه و  ــا و نه در زمين و نه کوچکت ــمان ه آس
ــت که حدود چهارگانه آنها را در  علم نه با ذات؛ زيرا اماکن محدود اس
بر گرفته است پس اگر با ذات در همه اماکن با آنها باشد، در بر گرفتن 

اماکن بر ذات تعالی الزم می آيد.۲ 
كالم عالمه مجلسى  

ايشان در ذيل اين حديث که بيانگر اعتقاد ايشان به مفاد آن است 
ــبحان با ذات  ــت که احاطه خداوند س می گويد: و معنی حديث آن اس

ــت.  نبوده زيرا اماکن محدود اس
پس اگر احاطه او با ذات بوده به 
ــدن در  ــيله داخل ش اينکه به وس
ــد، الزمه آن اين است  امکنه باش
ــد در احاطه مکان قرار  که خداون

گيرد.
۲. علی بن محمد بن سهل 
ــی  ــاد عن محمد بن عيس بن زي
قال: کتبت الی ابی الحسن علی 
ــی  اهللا فداک يا  ــن محمد جعلن ب
ــا: ان اهللا فی  ــيدی قد روی لن س
ــع علی العرش  موضع دون موض
ــتوی و انه ينزل کل ليله فی  اس
ــل الی  ــر من اللي ــف االخي النص
ــه ينزل  ــا و روی ان ــماء الدني الس
عيشة عرفه ثم يرجع الی موضعه. 
فقال بعض مواليک فی ذلک: اذا 

ــه الهواء و يتکلف عليه و الهواء  ــی موضع دون موضع فقد يالقي کان ف
جسم رقيق يتکلف علی کل شیء بقدره. فکيف يتکلف عليه جل ثنائه 
ــن  علی هذا المثال؟ فوقع: علم ذلک عنده و هو المقدر له بما هو احس
ــماء الدنيا فهو کما هو علی العرش و  تقديرًا و اعلم انه اذا کان فی الس

االشياء کلها له سواء علمًا و قدره و ملکًا و احاطه.۳
ــالم نوشتم: خدا مرا فدايت  به محضر حضرت امام هادی عليه الس
ــت که خداوند در موضعی  ــده اس قرار دهد آقای من، برای ما روايت ش
ــب در نيمه آخر  از عرش به غير از موضع ديگر آن قرار گرفته و هر ش

تاثيـر  تحـت  اى  عـده 
مطالب فلسفى و عرفانى 
بر اين باورند كه خداوند 
متعـال بـا ذات احديت 
خـود، و نه با احاطه علم 
و قدرت، در عالم حضور 
داشـته و با هر مخلوقى 
هست؛ در حالى كه اين 
اعتقاد بر خـالف تعاليم 
خداشناسـى  مبانـى  و 
قـران و اهل بيت عليهم 

السالم است.
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آن به آسمان دنيا فرود می آيد و روايت شده که در شامگاه عرفه فرود 
می آيد، سپس به موضع خود بر می گردد. يکی از مواليان شما در اين 
باره گفت: اگر در موضعی بدون موضع ديگر باشد، پس هوا او را احاطه 
ــم لطيفی است که بر چيزی با اندازه آن احاطه می  می کند و هوا جس
کند. پس بنا بر اين مثال چگونه بر خداوند جل ثنائه احاطه می نمايد؟ 
حضرت مرقوم فرمودند: علم آن نزد خود اوست و او تقدير فرماست بر 
آن به نيکوترين تقديرات و بدان که وقتی در آسمان باشد، همان گونه 
ــت که بر عرش است. همه اشياء برای او مساوی است، از نظر علم  اس

و قدرت و ملک و احاطه.
ــی در کتاب  ــه مجلس عالم
ــت:  مراة العقول چنين فرموده اس
فرمايش حضرت عليه السالم که 
علم آن نزد اوست، يعنی کيفيت 
فرود آمدن او نزد او سبحانه است 
و بر شما شناخت آن الزم نيست. 
پس با اشاره رمزی اشاره فرموده 
ــه مراد از نزول او نزول رحمت  ک
اوست و نازل نمودن آن با تقدير 
اوست؛ اين اشاره را به قول خود 
فرمود که «او تقدير فرماست...» 
ــود (و بدان...)  ــپس با کالم خ س
ــتن  ــان فرمودند: « آنچه دانس بي
ــت آن است  ــما الزم اس آن بر ش
ــام و چيزهايی که  که احکام اجس
ــی کنند از  ــغال م مکان ها را اش
ــرب مکانی  ــاورت و ق قبيل مج
ــدن در امکنه، بر  ــن ش و جايگزي
ــود، بلکه  ــد جاری نمی ش خداون
ــبحان، حضور  ــور خداوند س حض
ــهود علمی و احاطه به علم و  ش

قدرت و ملک است.»
ــالم در  گرچه امام عليه الس
ــده  ــل مطالب روايت ش باره اص
ــخنی نفرمودند ولی  يعنی قرار گرفتن ذات الهی در موضعی از عرش س
ــالم است که  در روايت يعقوب جعفری از حضرت امام کاظم عليه الس
گروهی نزد آن حضرت گفتند که خداوند تبارک و تعالی به آسمان دنيا 
ــود، حضرت فرمودند: « ان اهللا ال ينزل و ال يحتاج الی ان  نازل می ش
ينزل، انما منظره فی القرب و البعد سواء، لم يبعد منه قريب و لم يقرب 
ــود و نيازی به فرود آمدن ندارد. همانا  منه بعيد»۴، خداوند نازل نمی ش
منظر او در قرب و بعد مساوی است. نزديکی از او دور و دوری نزديک 

او نخواهد بود.
ــئلت ابا عبداهللا عليه السالم عن قول اهللا عز و  ۳. قال [الراوی] س
ــی االرض» قال کذلک هو فی کل  ــموات و ف جل: «و هو اهللا فی الس
ــکان. قلت: بذاته؟ قال: ويحک ان االماکن اقدار، فاذا قلت فی مکان  م
ــر ذلک. و لکن هو بائن من خلقه  ــه لزمک ان تقول فی اقدار و غي بذات
ــلطانًا و ليس علمه بما فی  ــط بما خلق علمًا و قدرة و احاطة و س محي
ــماء ال يبعد منه شیء و االشياء له سواء علمًا  االرض باقل مما فی الس

ــالم سئوال  ــلطانًا و احاطة. از حضرت امام صادق عليه الس و قدرة و س
ــمان ها و  ــت خداوند در آس ــدای عز و جل «و اوس ــودم از قول خ نم
ــت. عرضه  ــت: او در هر مکانی هس در زمين»، فرمودند: اين چنين اس
ــو! همانا اماکن محدود  ــود؟ فرمودند: وای به حال ت ــتم، با ذات خ داش
است. پس اگر گفتيد، در مکانی با ذات خود حضور دارد، بر تو الزم می 
آيد که بگويی در محدوديت هاست و غير آن و لکن او جدای از مخلوق 
ــلط، محيط به همه آن چه  ــوده و با علم و قدرت و احاطه و تس ــود ب خ
خلق فرموده، می باشد و علم او به آنچه در زمين است کمتر از آنچه در 
آسمان است نخواهد بود. هيچ چيزی از او دور نبوده و همه اشياء برای 

او از نظر علم و قدرت  و تسلط و ملک و احاطه مساوی است.۵
ــت که يکی از علمای يهود نزد ابوبکر آمده و  ــده اس ۴. روايت ش
ــتی؟ جواب داد:  ــول خدا بر اين امت هس ــين رس به او گفت: تو جانش
ــمان است  ــت؟ در آس آری. گفت: ... پس به من بگو که خداوند کجاس
ــرش... در اين هنگام   ــمان بر ع ــخ داد: در آس يا در زمين؟ ابوبکر پاس
ــوی او آمده، فرمودند: «و انا نقول: ان  ــالم به س اميرالمؤمنين عليه الس
ــه و جل من ان يحويه مکان و هو  ــز و جل اين االين فال اين ل اهللا ع
ــة و ال مجاورة يحيط علمًا بما فيها و ال يخلو  فی کل مکان بغير مماس
شیء من تدبيره تعالی...»، و ما می گوييم: همانا خداوند عز و جل کجا 
ــکان بودن نخواهد بود  و  ــودن را آفريد، پس برای او کجايی و در م ب
برتر از آن است که مکانی او را احاطه کند. او در هر مکان هست بدون 
تماس و مجاورت با ذات، بلکه احاطه دارد به آنچه در آن است با علم 
و خالی نيست چيزی از تدبير او تعالی. و من تو را به آنچه که در کتابی 
ــه کالم مرا تصديق می نمايد، پس  ــت، خبر می دهم ک از کتب شماس
ــی آوری؟ يهودی گفت: بلی. فرمودند: آيا  ــناختی، ايمان م اگر آن را ش
شما در بعضی از کتب خود نيافتيد که روزی حضرت موسی بن عمران 
ــه او گفت، از کجا  ــرق آمد، ب ــته بود، در آن هنگام ملکی از مش نشس
ــدای عز و جل. بعد ملکی از مغرب آمد، به او  ــدی؟ گفت از جانب خ آم
ــمان هفتم از جانب خدای عز وجل، و  گفت، از کجا آمدی؟ گفت از آس
ملکی ديگر آمد، موسی عليه السالم گفت، از کجا آمدی؟ گفت از زمين 
ــبحان من ال  ــی گفت: «س هفتم از جانب خداوند عز و  جل. پس موس
يخلو منه مکان و ال يکون الی مکان اقرب من مکان؛ منزه است کسی 
ــه مکانی نزديکتر از مکان ديگری  ــه مکانی از او خالی نمی ماند و ب ک

نيست.» يهودی گفت: اشهد ان هذا هو الحق المبين...۶
ــی خلو من خلقه و  ــالم: ان اهللا تعال ــن ابی عبداهللا عليه الس ۵. ع

خلقه خلو منه
ــود بوده و مخلوق هم از او  ــا خداوند تعالی خالی از خلق خ   همان

خالی است۷ 
از اين روايت به انضمام روايات فوق روشن می شود که مقصود از 
خالی بودن از خلق، خالی بودن از  نظر ذات باری تعالی است گرچه با 

علم و قدرت و تدبير و ...کامالً حضور دارد.
۶. عن االمام الصادق عليه السالم: من زعم ان اهللا فی شئء او من 
شیء او علی شيئأ فقد اشرک. لو کان علی شیء لکان محموالً و لو کان 

فی شیء لکان محصورًا و لو کان من شیء لکان محدثًا
 هر که گمان کند که خدا در چيزی است يا از چيزی به وجود آمده 
و يا بر چيزی است، به تحقيق که مشرک شده است. اگر بر چيزی باشد 
که آن چيز او را حمل کرده (پس همانا محتاج به آن چيز و حمل است 
ــت) و اگر در چيزی باشد، هر  آينه او در حصار و محدوديت  و خدا نيس

عليـه  صـادق  امـام 
السـالم: هر كـه گمان 
كنـد كه خـدا در چيزى 
اسـت يـا از چيـزى به 
وجـود آمـده و يـا بـر 
چيزى است، به تحقيق 
است.  شده  مشرك  كه 
اگر بر چيزى باشـد كه 
آن چيز او را حمل كرده 
به  محتاج  همانـا  (پس 
آن چيـز و حمل اسـت 
و خدا نيسـت) و اگر در 
چيزى باشد، هر  آينه او 
در حصـار و محدوديت 
قـرار گرفتـه و اگـر از 
چيـزى به وجـود آمده، 
هـر آينه ايجاد شـده و 
احداث شـده است (نه 

خدا).
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ــده و احداث  قرار گرفته و اگر از چيزی به وجود آمده، هر آينه ايجاد ش
شده است (نه خدا).۸

ــالم: کذب من زعم ان اهللا عز و جل  ۷- عن ابی عبداهللا عليه الس
فی شیء او من شیء او علی شیء، 

ــت کسی که گمان کند خداوند عز و جل در چيزی  دروغ گفته اس
يا از چيزی و يا بر چيزی است.۹

كالم صدوق 
شيخ صدوق (ره) فرموده است: دليل بر اينکه خداوند عز و جل در 
مکانی نيست آن است که اماکن همگی حادث بوده و به تحقيق دليل 
ــابق بر اماکن بوده و  ــده که خداوند عز و جل قديم و س بر آن اقامه ش
امکان ندارد که غنی قديم محتاج چيزی شود که از آن بی نياز بوده و 
نه از آن حالی که از ازل بر آن بوده تغيير يابد. پس صحيح است امروز 
ــه او در مکان نبوده، همان طور که از ازل چنين بوده و تصديق اين  ک
ــت که ما را حديث نمود قطان...از سليمان بن مهران که  مطلب آن اس
ــالم عرضه داشتم: آيا جايز است که  گفت: به محمد بن جعفر عليه الس
ــبحان اهللا تعالی  ــت؟ فرمودند: س بگوييم خداوند عز و جل در مکان اس
ــد، محدث و پديد آورده شده (و  ــخن! همانا اگر در مکان باش از اين س
مخلوق) بوده (نه خدا)، زيرا آن که در مکانی است، محتاج به آن مکان 

بوده و احتياج از صفات حادث است نه از صفات قديم.
۸. روايات زيادی است که آياتی را که به ظاهر موهم حضور ذاتی 
ــت. از باب نمونه، مانند روايت  ــير به غير ذات فرموده اس ــت، تفس اس
ــئوال زنديقی، که  ــالم در جواب س ــرت امير عليه الس ــاج از حض احتج
ــروردگارت بيايد...»  ــول خداوند: «او يأتی ربک؛ يا پ فرمودند: معنی ق
ــروردگارت بوده... و معنی «اولم يروا انا  ــود، امر ربک؛ آمدن امر پ مقص
نأتی االرض ننقصها...، آيا نديدند که ما به زمين آمده و آن را از اطراف 
ــوده که آن را آمدن ناميده؛ و  ــی کاهيم» هالکت قرون و اقوام ب آن م
«الرحمن علی العرش استوی، خداوند رحمان بر عرش مستولی شده» 
يعنی تدبير او بر خلق مستولی و امر او همه را فرا گرفته است...؛ و مانند 
ــی  روايت يونس بن عبدالرحمن که می گويد: به محضر حضرت موس
ــالم عرضه داشتم: به چه علت خداوند پيامبر خود را  بن جعفر عليه الس
به آسمان و از آنجا به سدرة المنتهی ... برد و با او سخن و راز گفت، در 
حالی که خدا به بودن در مکان توصيف نمی شود؟ فرمودند: «ان اهللا ال 
يوصف بمکان و ال يجری عليه زمان و لکنه اراد ان يشرف به مالئکته 
ــماواته و يکرمهم بمشاهدته و يريه من عجائب عظمته ما  ــکان س و س
يخبر بعد هبوطه و ليس ذلک عن ما يقوله المشبهون سبحان اهللا تعالی 
ــته و زمان  عما يصفون» همانا خداوند به بودن در مکان توصيف نگش
بر او جاری نخواهد شد و لکن خداوند در عروج پيامبر به آسمان، اراده 
ــکان آسمان هايش را به وجود پيامبر مشرف  فرمودند که  مالئکه و س
ــيله مشاهده او اکرام فرمايند و به او از عجايب عظمت  و آنها را به وس
ــن خبر دهد، ارائه دهند. و  ــود به آنچه که پس از فرود آمدن به زمي خ
اين از قبيل آنچه تشبيه کنندگان [خالق به مخلوق] می گويند، نيست. 

منزه و واالست خداوند از آنچه توصيف می کنند.۱۰
نيز از نحوه سئوال يونس از امام عليه السالم معلوم است که مساله  
ــن بوده  ــدم حضور ذات خداوند  در مکان بر اين گونه اصحاب روش ع

است که سئوال از علت عروج می کند.
ــالم سئوال کرد: خبر ده مرا از  ۹. جاثليق از حضرت امير عليه الس

ــالم  ــت و در کجا بوده؟ امير المؤمنين عليه الس پروردگار که در کجاس
فرمودند: «ال يوصف الرب بمکان، هو کما کان و کان کما هو، لم يکن 
ــکان و ال احاط به مکان بل لم  ــکان و لم يزل من مکان الی م ــی م ف

يزل بال حد و ال کيف» 
ــد. او کماکان بوده  پروردگار به وجود در مکانی توصيف نخواهد ش

و هست، و هست همان طور که 
ــت و نه از  بوده. نه در مکانی اس
مکانی به مکان ديگر منتقل شده 
و نه مکانی بر او احاطه دارد بلکه 
از ازل بدون محدوديت و کيفيت 

خواهد بود.
ــت:  داش ــه  عرض ــق  جاثلي
ــر بده مرا  ــت گفتی. حال خب راس
ــت يا  از پروردگار که آيا در دنياس
در آخرت؟  حضرت فرمودند: «لم 
يزل ربنا قبل الدنيا هو مدبر الدنيا 
ــم االخرة، فاما ان يحيط به  و عال
ــال و لکن يعلم  ــا و االخرة ف الدني
ــرة»؛ از ازل  ــی الدنيا و االخ ما ف
ــروردگار ما پيش از دنيا بوده، او  پ
مدبر دنيا و عالم آخرت است، اما 
ــر او احاطه  ــه دنيا و آخرت ب آنک
ــه. و لکن آنچه در دنيا و  نمايد، ن

آخرت است را می داند.
عرضه داشت: راست گفتی.۱۱

ــه اعتقاد به حضور  ــود ک ــات فوق به وضوح دريافت می ش از رواي
ذات خداوند در عالم مخلوقات، امری خالف برهان و معارف اهل بيت 
ــری  ــفه های بش ــالم بوده و متاثر از آموزه های باطل فلس عليهم الس

است. والحمد هللا کما هو حقه

پى نوشت ها:
۱ . حجت االسالم و المسلمين رضا معينی، محقق و مدرس در حوزه علميه قم

۲ . اصول کافی، ج۱، کتاب توحيد، باب حرکت و انتقال، ح ۵
۳ . همان منبع
۴ . همان منبع
۵ . همان منبع

۶ . ارشاد شيخ مفيد و احتجاج طبرسی
۷ . توحيد صدوق

۸ . توحيد صدوق، بحار االنوار
۹ . توحيد صدوق
۱۰ . بحار االنوار 
۱۱ . توحيد صدوق

عليـه  المؤمنيـن  اميـر 
به  پـروردگار  السـالم: 
وجود در مكانى توصيف 
نخواهد شد. او كماكان 
بوده و هسـت، و هست 
همان طـور كه بوده. نه 
در مكانى اسـت و نه از 
مكانـى به مـكان ديگر 
منتقل شده و نه مكانى 
بر او احاطه دارد بلكه از 
و  محدوديت  بدون  ازل 

كيفيت خواهد بود.
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دكتر محمود طاهرى 
دكتراى تاريخ تمدن و فرهنگ ملل اسالمى
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ــفه كه در تاريخ  ــخنرانی خود در همايش دين و فلس يكی از بزرگان و محترمين در س
۱۳۸۹/۷/۱۵ انجام گرفت، به نكاتی پرداخته اند كه اينجانب را واداشت تا برای روشن شدن 

هرچه بيشتر پاره ای از ابهام ها چند خطی بنويسم .۱
ــت كه اگرچه قدر و منزلت علمی و اخالقی سخنران محترم از نظر نگارنده   بديهی اس
ــخنان  ــی و نقد ديدگاه های گوناگون و حتی س ــرايط، بررس ــت اما در برخی ش محفوظ اس
برجستگان و اساتيد، نه تنها باعث شكوفايی هرچه بيشتر حقايق خواهد گرديد بلكه انديشه 
ها و نظريات را پخته تر خواهد ساخت . به عالوه ، چنين بررسی هايی به انديشه های پاك 
ــرفت در جامعه اسالمی می دهد.  روشن  و پرجوش و نوين فرهيختگان جوان ما ميدان پيش
ــكوفائی  ــازنده در عرصه های دانش، فرصت و جرأت ش ــت كه فقط زمانی نظريات س اس

خواهند يافت كه آزاد انديشی مبتنی بر مبانی صحيح در حوزه و دانشگاه شكل گيرد . 
نگارنده الزم می داند اين توضيح را اضافه كند كه پاسخگويی به پاره ای از سخنان اين 
شخصيت محترم را نه از جهت مخالفت با دانش فلسفه بيان می كندكه خود می داند فلسفه 
ــده و محل ويژه ای در  ــت كه در طول تاريخ تمدن بشری ظاهر ش ــهايی اس يكی از دانش
دانشهای نظری دارد ، بلكه 
ــن نقد صورت  از آن رو اي
ــاره ای از  ــه پ می گيردك
ــواب  ناص را  ــرات  نظ آن 
ــنده اين  ــد . نويس می دان
مقاله تخصصی در فلسفه 
ــتاد  ــخنان اس ندارد اما س
ــم  ــفه را ه ــرم فلس محت
به  بلكه  نمی بيند،  فلسفی 
ــه برخی  ــد ك نظر می رس
ــط  ــخنان  فق ــن س از اي
اعجاب  ــاد  ايج جهت  در 
ــفه  ــر برای فالس و تفاخ
ــان و ادعاهای آنان از  جه
ــويی ، و همچنين كم  س
ــردن و مديون  ــار ك اعتب
ــمندان  ــوه دادن دانش جل
ــری  بش علوم  ــی  تمام و 
ــفه از سوی ديگر  به فلس
ــت كه پاسخهايی غير  اس
ــفی دارند . به عالوه  فلس
ــرا كه از ديدگاه  ــد زي ــه بعضی گفته های عجيب نيز ضروری به نظر می رس ــخگويی ب پاس
ــگاهها و محافل علمی آن است كه  ــلمانی دانشمندان در دانش ــان « علت اصلی نامس ايش
ــخهای نگارنده در واقع  ــطويی و صدرايی را نمی دانند»۲ .  از اين رو ، پاس ــفه ارس آنها فلس
ــاحت علوم گوناگون بشری و االهی و در دفاع از اعتبار دانشمندان  ــكلی در دفاع از س به ش
است. همچنين ايشان ادعاهايی تاريخی را نيز مطرح نموده اند كه قابل نقدند. بديهی است 
ــها و پاسخهای فكری به ويژه در چنين موضوعاتی، هيچ گاه به انتها نخواهد رسيد و  پرسش
ــخنان ديگری نيز وجود دارد كه به دليل نبود فرصت و يا محدوديتهای ديگر  از اين رو ، س

ناديده گرفته می شوند .   
ــت برای اين است که  ــخنان خود گفته اند: «فلسفه اگر رئيس علوم اس ــان در س  ايش

واقعيت آن اسـت كه مردمـان هيچ جامعه 
اى در طـول تاريـخ اسـالم، بـه وسـيلة 
فالسـفه و شـاگردان آنها به سوى اسالم 
جذب نشـده اند و راههاى مسلمانى مردم 
هميشـه با مسير فيلسوفان تفاوت اساسى 
داشته اسـت. نه مردم عربسـتان و ايران 
و مصر و آسـياى ميانه با يارى فالسـفه به 
ايمان االهى رسيده اند و نه بوميان مالزى، 
اندونـزى، شـمال افريقـا و ديگـر مناطق 
مسلمان نشـين دنيا به دنبال فالسفه رفته 
اند. منابع  تاريخى روشـن سـاخته اند كه 
فيلسـوفانى ماننـد  فارابى، ابوعلى سـينا، 
ابن رشـد، مالصدرا  و ديگـران نيز تقريبا 
هيـچ تأثير ايمانى برجسـته اى در اكثريت 
مـردم ميهن خود نداشـته اند و روشـهاى 
فلسـفى آنها در تبليغ، نه قابل فهم بوده و 

نه جاذبه اى داشته است.
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ــياری از علوم را تأمين  ــات علوم ، مبانی علوم و مبادی  بس موضوع
می کند» و « همه علوم در منابع وامدار فلسفه هستند» . و يا اينكه 
«علم فلسفه سايه افكن همه علوم است» . و « فلسفه رئيس علوم 
ــت» ، « و بايد اين نکته را به ياد داشته باشيد که علوم را فلسفه  اس
ــفانه ايشان روشن نكرده اند كه چگونه  اداره می کند» . اگرچه متأس
ــم فيزيك و علم زمين  ــيمی و عل ــفه رئيس علم ش مثال دانش فلس
ــت و يا به چه جهت علوم رياضيات، كشاورزی،  ــده اس ــی ش شناس
ــياری ديگر از نظر  ــتی، فن آوريهای نوين و بس معماری، علوم زيس
ــخنی كه به عنوان دليل  ــتند ، اما تنهاس ــان وامدار فلسفه هس ايش
ــه علوم در دامن عليت و  ــت كه : «هم مدعای خود آورده اند آن اس
ــت به کار می آيند ... و اگر قانون عليت و معلوليت را برداريم  معلولي
ــت» و « اگر کسی قانون عليت را نپذيرفت ،  ــه بسته اس ، راه انديش
اجازه شک کردن ندارد و تنها بايد ساکت باشد ، چرا که قانون عليت 

از مسائل کليدی فلسفه و فلسفه بيان کننده آن است» . 
در اين خصوص پاسخ های متنوعی می توان ذكر كرد . نخست 
آنكه ، آنچه به عنوان علت و معلول گفته می شود در واقع از قوانين 

ــلم موجود در عالم  قطعی و مس
ــتقيم و  ــچ ربط مس ــت و هي اس
ــفه ندارد  ــتقيمی با فلس غير مس
ــانها و از جمله  ــه انس ــه هم بلك
دانشمندان جهان و فالسفه نيز از 
آن استفاده كرده اند . اين حقيقت 
ــده و معلولی حتما  ــر پدي كه ه
پديدآورنده و يا علتی می خواهد، 
ــم فيزيك و ديگر  نه تنها در عل
ــگاهی مورد  علوم فنی و آزمايش
ــت بلكه در تمامی  ــتفاده اس اس
ــه ذرات عالم  ــات و در هم كائن
ــا براين چنين  نيز وجود دارد. بن
ــائل كليدی  قانونی اگرچه از مس

ــفه جهان درباره علت و معلول بسيار سخن  ــت و فالس ــفه اس فلس
ــفه وجود نداشته  ــت كه پيش از ظهور فالس گفته اند اما چيزی نيس
ــاخته و ابداع كرده باشند. بلكه اين قانون و  ــفه دنيا آن را س و فالس
ــتی حاكم است كشف شده  حقيقت از روی نظم و ترتيبی كه بر هس
و مورد استفاده قرارگرفته است. بنابراين چنين ادعايی كه گفته شود، 
ــتفاده می شود پس تعلق به  ــفه اس چون از اين قانون در دانش فلس
ــفه و فالسفه  ــمندان نيز بايد خود را وامدار فلس آن دارد و همه دانش
ــخنی غير منطقی است . اين از بديهيات عالم و متعلق به  بدانند، س
ــانها و حتی كودكان نيز  ــريت است و همه انس فهم فطری همه بش
ــا عقل خود و در عمل از اين دانش فطری و خدادادی كه در همه  ب
ــعور وجود دارد ، باخبرند . حتی كسانی كه نه تنها  ــانهای ذی ش انس
ــفه چيزی نمی دانند بلكه حتی معنای علّيت و معلوليت را هم  از فلس
ــا آن در ارتباطند. آيا اينها نيز  ــد، در همه چيز زندگی خود ب نمی فهن

ــخنران محترم، مديون فلسفه و فالسفه هستند؟ مسلما  از ديدگاه س
خير! اما دانشمدان علوم گوناگون نيز هر جا سخنی از علت و معلول 
ــه زبان می آورند به همين علت فطری و مورد قبول همگان توجه  ب
ــيم بندی های آنان. همه  ــفه و تقس دارند و نه علت مورد نظر فالس
ــفه هم سالها قبل از آنكه  ــفه و خاصه پايه گذاران يونانی فلس فالس
ــند خودشان مانند بقيه مردم جامعه از اين  از علّيت سخن گفته باش
ــعی در  ــان س قانون طبيعی بهره می برده اند . از اين رو چگونه ايش
تملك چيزی كرده اند كه بنيانا متعلق به فلسفه نيست بلكه در عقل 

خدادادی همگان وجود دارد ؟ 
ــا موضوع علّيت و معلوليت در فلسفه  مهمتر از همه آنكه، اساس
ــگاهی و يا در ميان مردم عادی به  با آنچه در ميادين علمی و دانش
ــيار متفاوت است و استفاده ای كه  ــود، بس عنوان علّت مطرح می ش
مثال يك دانشمند فيزيك و يا يك پزشك از اصطالح علت و معلول 
می برد نيز با تصوری كه فالسفه از مفهوم علت و معلول دارند فرق 
ــق عينی و تجربی و ملموس و برای  ــد. در يكی، همه مصادي می كن
ــت ، و در ديگری، برخاسته از ذهن  ــری اس بهره بری در زندگی بش
متفكر و دور از واقعيات بيرونی است 
و سودی هم برای اكثريتی از مردم 
ندارد . اساسا اكثريتی از دانشمندان 
كه  ــد  نمی بينن ــی  ضرورت ــان  جه
بدانند مفهوم علت و معلول از نظر 
فالسفه يونان باستان و پيروان آنها 
ــت و چه معانی مختلفی دارند  چيس
، زيرا آنها در ميدان كار خود نيازی 
به فلسفه ندارند و از اين رو هيچ گاه 
مديون آن نيز نيستند. بنابراين هيچ 
ــان ذی شعوری در عالم نيست  انس
ً اين قانون االهی و  اال اينكه طبيعتاٌ
عالم گير موجود در هستی را فطرتًا 
ــول دارد و آن را در زندگی خود  قب

به كار می برد و وامدار فلسفه و فالسفه هم نيست . 
از همه اينها گذشته، چگونه ايشان مدعی شده اند كه همه علوم 
جهان وامدار فلسفه و فالسفه هستند در حالی كه اگر قدری به تاريخ 
ــت. ايشان  ــدند كه ماجرا اين گونه نيس توجه می كردند متوجه می ش
ــفی و فالسفه از قرن  ــخنان فلس حتما می دانند كه قديمی ترين س
ششم قبل از ميالد آن سوتر نمی رود . پيش از ارسطو و افالطون و 
ــيح  ــقراط كه همگی در دو قرن چهارم و پنجم پيش از ميالد مس س
ــيمندرس، انكسيمنس،  ــته اند، طالس، اناكس ــالم می زيس عليه الس
ــوس و مانند اينان همگی مابين  ــوس، فيثاغورس، دموكريت هراكليت
ــد  و اينان اگرچه  ــده ان ــم و پنجم پيش از ميالد ظاهر ش قرن شش
ــتند اما درك حقيقت علت و معلول را از  ــفه هس به وجود آورنده فلس
دانشمندان پيش از خود وام گرفته و از آن بهره مند شده اند . و اين 
ــت كه بين ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل از آنكه امثال اين  در حالی اس

تصور شـده اسـت فالسـفة يونانى تحت تأثير 
افـكار ابراهيمى، موّحد و خداپرسـت شـده اند و 
بـا اين عقيده به يونان بازگشـته اند! ولى  چنين 
ارتباط و تغييـر اعتقادى را نه تنها پيروان اديان 
ابراهيمى نقل و يا تأييد نكرده اند بلكه سـقراط و 
افالطون و ارسـطو نيز چنيـن واقعة مهمى را كه 
پيـروى آنها از مكتب حضـرت ابراهيم نبى عليه 
السـالم را نشان دهد، در هيچ يك از آثار خود به 
زبان نياورده انـد و هيچ منبع يونانى ديگرى هم 

چنين چيزى را ذكر نكرده است. 
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شخصيتهای يونانی وجود خارجی يافته باشند و دانش فلسفه شكل 
ــازی، معماری، انواع  ــكی، داروس بگيرد، علوم رياضيات، نجوم، پزش
ــاورزی، دامداری، خط و زبان و بسياری دانشهای  مهندسی ها، كش
ديگر در مصر، فينيقيه، بين النهرين، هندوستان و ايران وجود داشته 
ــون طبيعی علّيت كامال مطلع بوده و  ــمندان آن دوران از قان و دانش

آن را به خوبی مورد استفاده قرار می داده اند . 
ــی و ديگران بوده  ــه اين متفكرين يونان ــع بايد گفت ك  در واق
ــينيان وام گرفته و سود برده اند  اندكه از اين قانون و از زحمات پيش
ــت كه موضوع علت و معلول را نه  ــه عكس آن . حقيقت آن اس و ن
ــاخته اند و نه اينكه آنها آن را كشف و عرضه كرده اند،  ــفه س فالس
بلكه فالسفه نيز مانند دانشمندان ديگر و حتی همچون مردم عادی، 

اين  ــابه  مش ــتهای  برداش از 
ــش در جهت اهداف خود  دان
ــتفاده برده اند و عاشقان  اس
ــق ندارند  ــفه يونانی ح فلس
ــی را مصادره  ــن حقيقت چني
ــوب كنند و آن را در  به مطل
ــاخته خود تصور  تملك و س
نمايند و سپس چنين وانمود 
ــگان موظف  ــازند كه هم س
ــفه  ــه پذيرش آقايی فالس ب

هستند . 
ــه  دنبال در  ــان  ايش  
ــه اند كه  ــود گفت ــات خ بيان
ــوف  فيلس ــورت  ص آن  «در 
شيخ الرئيس می شود، چون  
ــفه رئيس علوم است و  فلس
همه علوم را اسالمی کرد». 
ــای عجيبی  ــن چه ادع و اي
ــان بر  ــت. ديديم كه ايش اس
ــای آن مقدمات ناصواب  مبن
ــين نتيجه گرفته اند كه  پيش
ــفه رئيس علوم است و  فلس

سپس نتيجه ديگری از آن مقدمات ارائه داده اند كه فالسفه رئيس 
دانشمندان جهان هستند! آيا چون برخی از افراد در ۹۰۰ سال پيش 
از اين، ابوعلی سينا را شيخ الرئيس ناميده اند، می توانيم چنين نتيجه 
بگيريم كه او در زمان خود رئيس همه علوم بوده است ؟ و حتی اگر 
ــن ادعا را هم بپذيريم، آيا می توانيم نتيجه بگيريم كه او يا برخی  اي

فالسفه زمان ما هم ، رئيس همه دانشمندان جهان هستند ؟ 
ــت كه اين گونه اظهارات برای كسب اعتبار بيشتر  ــن اس روش
برای دانش فلسفه و فالسفه و تحقير علوم و دانشمندان ديگر، فاقد 
ــت. وجود نظريات غير علمی و  ــک منطق صحيح و قابل دفاع اس ي
ــقراط ، افالطون ، ارسطو و مانند  آنان  ــت فالسفه ای مانند س نادرس

درباره موضوعاتی مثل زمين، 
آبها ، گستره عالم، آسمانها و 
ــتارگان، آب و آتش و هوا،  س
ــن، نژاد  ــودات روی زمي موج
ــری، توالد و تناسل،  های بش
ــوق اجتماعی  ارزش زن و حق
مردم  و بسياری مسائل ديگر 
ــن مقاله  ــر آنها در اي ــه ذك ك
ــلما  ــر نمی گنجد، مس مختص
نمی تواند نشانه آقايی آنان در 

علوم باشد؟۳. 
ــوی ديگر، ايشان با  از س
وجود آنكه در همين همايش 
ــفه  اعالم می كنند كه : «فلس
ــی آزاد و در  ــان بين ــک جه ي
است.  ــکوالر  س بدو پيدايش 
نه الهی است و نه الحادی». 
ــه اند كه: «  ــی بعد گفت دقايق
ــالمی کردن همه علوم را  ــفه ، الهی کردن ، دينی کردن و اس فلس
ــالمی و به دنبال آن دانشمندان را  برعهده دارد ... ما بايد علم را اس
ــلمان كنيم و وقتی آنها مسلمان شدند مردم جامعه هم مسلمان  مس
ــت و بايد پرسيد، چگونه  ــخنان نيز عجيب اس ــوند» . اين س می ش
ــی كه به گفته ايشان سكوالر و بدون تعهد دينی است خواهد  دانش
توانست حامی و مبلّغ اسالم و خداپرستی باشد؟ به عالوه ، آيا مكتب 
االهی اسالم خود نمی تواند مدافع خود باشد كه چنين مسئوليتی بر 
ــفه گذارده شده است؟ و اين ادعايی است كه نه اساس  عهده فالس

صحيحی دارد و نه سابقه روشنی . 
ــه ای در طول تاريخ  ــت كه مردمان هيچ جامع ــت آن اس واقعي

 تمامى منابع گوناگون و به ويژه منابع يونانى و تاريخ هاى 
اروپايى در معرفى فرهنگ و آيين يونان و شـهر آتن در 
دوران باستان، به روشنى نشان مى دهند كه مردم يونان 
نـه تنها نياكان خود و ماه و خورشـيد و ديگر سـتارگان 
و انـواع مظاهـر و قدرتهـاى طبيعى را مى پرسـتيده اند، 
بلكه خدايان و االهه هاى گوناگونى را نيز با افتخار مورد 
پرسـتش قرار مى دادند. بـه طور كلى خدايـان يونان به 
گروههـاى گوناگونى مانند خدايان زمينـى و زير زمينى، 
خدايان آسـمانى و خدايان كوه المپ قابل تقسيم بودند 
امـا برخى از قديمى  ترين آنهـا عبارتند از: زئوس خداى 
خدايـان ، آپولو خـداى آفتاب، پوزيدون خـداى درياها ، 
ِهسـتيا خـداى مـادر ، ِدمى تـر االهـة زراعـت و غالت ، 
ِهرِمـس خداى حكيم و آفريننـده ، آِرس خداى جنگ . و 
بعد از مدتى ، ِهراس همسر زئوس، آتنا خداى حكمت و 
خـرد و معبود آتنى ها، آرتِميس دختر زئوس، و آفروديت 
االهة عشـق هم به ديگر خدايان يونانى اضافه شـدند . 
همـة اينها در معابد گوناگون و به صورت مجسـمه هاى 
بـزرگ و كوچـك در كنار آتش مقدس مورد پرسـتش و 

احترام بودند . 
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ــوی اسالم جذب  ــفه و شاگردان آنها به س ــالم، به وسيله فالس اس
نشده اند و راههای مسلمانی مردم هميشه با مسير فيلسوفان تفاوت 
ــتان و ايران و مصر و آسيای  ــت. نه مردم عربس ــی داشته اس اساس
ميانه با ياری فالسفه به ايمان االهی رسيده اند و نه بوميان مالزی، 
ــمال افريقا و ديگر مناطق مسلمان نشين دنيا به دنبال  اندونزی، ش
ــاخته اند كه فيلسوفانی  ــن س ــفه رفته اند. منابع  تاريخی روش فالس
ــينا، ابن رشد، مالصدرا  و ديگران نيز تقريبا  مانند  فارابی، ابوعلی س
هيچ تأثير ايمانی برجسته ای در اكثريت مردم ميهن خود نداشته اند 
ــفی آنها در تبليغ، نه قابل فهم بوده و نه جاذبه ای  ــهای فلس و روش
ــوی مردم جهت داشته  ــت. راه اينان بيش از آنكه به س ــته اس داش
باشد، اغلب به سوی دربارها متمايل بوده است و تنها كسانی توفيق 
ــيری ديگر و  خدمت و هدايت عملی مردم را پيدا كرده اند كه از مس

ــتعانت از قرآن و اهل بيت  با اس
ــالم  نيازهای فكری  عليهم الس
و ايمانی آنان را  برطرف ساخته 

اند .
ــخن  ــا عجيب ترين س  ام
ــخنرانی آنجا  ــان در اين س ايش
ــد : «تاريخ  ــه ان ــت كه گفت اس
ــان  نش ــه   خاورميان ــدرن  م
ــقراط  س و  ــطو  ارس می دهدكه 
ــه از  ــفه)... هم ــر فالس و (ديگ
ــاگردان حضرت ابراهيم  عليه  ش
السالم بوده اند» « فکر حضرت 
ــالم خاورميانه  ابراهيم عليه الس
ــطو  را گرفت و افالطون و ارس

تربيت شدند » .
می دانيم كه حضرت ابراهيم 
ــالم حدود ۲۰۰۰ سال  عليه الس
قبل از ميالد مسيح عليه السالم 
ــرده اند۴، در حالی  زندگی می ك

كه سقراط و افالطون و ارسطو همگی در قرون پنجم و چهارم قبل 
از ميالد می زيسته اند۵، يعنی حدود ۱۶۰۰  سال فاصله تاريخی بين 
ــت كه اين فيلسوفان  ــان آن اس آنها وجود دارد. حال اگر منظور ايش
ــتقيم بهره مند  ــه و آيين ابراهيمی به طريق غيرمس يونانی از انديش
شده اند،  بايد  پرسيد كه آنان معارف حضرت ابراهيم عليه السالم را 
در كجا و چگونه دريافت كرده اند؟ آيا به وسيله تماس با پيروان دين 
ــته ای از آن پيامبر بزرگ؟ آيا  ــی و يا با خواندن كتاب و نوش ابراهيم
برای اين ادعای تاريخی مدركی نيز ارائه می شود؟ مشاهده می كنيم 
كه ايشان، تنها منبع سخن خود را « تاريخ مدرن خاورميانه» معرفی 
می كنند و متأسفانه نه كتابی با اين نام درباره آن دوران و اين ادعای 
بزرگ وجود دارد و نه تحقيقات نوين تاريخی چنين سخنی را تأييد 
ــت  ــا هيچ مدرك تاريخی اعم از دس می كنند. ما می دانيم كه اساس

ــی از كتب اديان  ــها و يا كتيبه ها و يا گزارش ــته ها و پاپيروس نوش
ــده  ــد اينها، نه در خاورميانه و نه در اروپا يافت نش ــی و مانن ابراهيم
است كه چنين ارتباطی را گزارش كرده باشد و بنابراين معلوم نيست 

منظور ايشان از « تاريخ مدرن خاورميانه» چيست ؟
ــده  ــان چنين برمی آيد كه تصور ش ــه هرحال از مدعای ايش  ب
ــت فالسفه يونانی تحت تأثير افكار ابراهيمی، موحد و خداپرست  اس
ــته اند! ولی متأسفانه چنين  ــده اند و با اين عقيده به يونان بازگش ش
ــا پيروان اديان ابراهيمی نقل و يا  ــاط و تغيير اعتقادی را نه تنه ارتب
ــطو نيز چنين واقعه  ــقراط و افالطون و ارس ــد نكرده اند بلكه س تأيي
ــالم  مهمی را كه پيروی آنها از مكتب حضرت ابراهيم نبی عليه الس
را نشان دهد، در هيچ يك از آثار خود به زبان نياورده اند و هيچ منبع 

يونانی ديگری هم چنين چيزی را ذكر نكرده است. 
ــه اصل و  ــد ك ــه نظر می رس ب
ــه اين ادعا آن است كه برخی  ريش
ــه های  ــه انديش ــد ك ــته ان پنداش
ــم عليه  ــرت ابراهي ــدی حض توحي
السالم از راهی نادانسته يونانی ها را 
يكتاپرست و پيرو آيين االهی كرده 
است!  اما حقيقت چيز ديگری است 
ــطور سعی می كند  و نگارنده اين س
ــوع را به اختصار بيان  حقيقت موض

نمايد :
نخست آنكه ، بدون ترديد برای 
ــدن واقعيت های تاريخی  روشن ش
ــخصات  ــته و مش ــوط به گذش مرب
فكری، ايمانی و عملی مردمان هر 
ــار باقيمانده از  جامعه ای، بايد به آث
ــان مانند كتابها و كتيبه ها  و هر  آن
نوع گزارش و اثری كه از آن دوران 
ــت رجوع شود.  خاص باقيمانده اس
ــاره وضعيت  ــت كه درب ــن اس روش
ــتان نيز چنين بايد كرد و از هر منبعی  فكری و عقيدتی يونانيان باس
كه گزارش های معتبری به ما ارائه دهد بايد بهره گرفت. اما تمامی 
منابع گوناگون و به ويژه منابع يونانی و تاريخ های اروپايی در معرفی 
فرهنگ و آيين يونان و شهر آتن در دوران باستان، به روشنی نشان 
می دهند كه مردم يونان نه تنها نياكان خود و ماه و خورشيد و ديگر 
ــتارگان و انواع مظاهر و قدرتهای طبيعی را می پرستيده اند، بلكه  س
ــتش قرار  ــان و االهه های گوناگونی را نيز با افتخار مورد پرس خداي
ــه گروههای گوناگونی مانند  ــد. به طور كلی خدايان يونان ب می دادن
ــمانی و خدايان كوه المپ  ــان زمينی و زير زمينی، خدايان آس خداي
ــی از قديمی  ترين آنها عبارتند از: زئوس  ــيم بودند اما برخ قابل تقس
ــتيا  خدای خدايان ، آپولو خدای آفتاب، پوزيدون خدای درياها ، هس
خدای مادر ، دمی تر االهه زراعت و غالت ، هرمس خدای حكيم و 

خدايان پرستى و شرك در ميان يونانيان از ابتداى 
شكل گيرى جامعة يونانى تا زمان فروپاشى كامل 
تمدن در آن سـرزمين وجود داشته و مردمان آن 
ديـار هيـچ گاه مردمانـى يكتاپرسـت نبوده اند . 
فيلسـوفان يونانى نيز مانند سـاير اقشار جامعه 
بودند و در آثارى كه از خود باقى گذاشـته اند، به 
روشـنى نشـان داده اند كه به خدايـان گوناگون 
سـرزمين خود احترام گذاشـته و مظاهر و االهه 
هـاى طبيعى را عبادت مى كـرده اند. يونانيان نه 
تنها در دوران سـقراط و افالطون و ارسـطو  در 
شـرك و بت پرسـتى كامل غرق بودند بلكه آنها 
و همسـاية غربى شـان رومى ها ، حتى تا 300 
سال بعد از ميالد مسيح عليه السالم نيز  چندان 

تمايلى به يكتاپرستى از خود نشان نمى دادند.
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آفريننده ، آرِس خدای جنگ . و بعد از مدتی ، هراس همسر زئوس، 
ــا خدای حكمت و خرد و معبود آتنی ها، آرتميس دختر زئوس، و  آتن
آفروديت االهه عشق هم به ديگر خدايان يونانی اضافه شدند . همه 
ــمه های بزرگ و كوچك  اينها در معابد گوناگون و به صورت مجس

در كنار آتش مقدس مورد پرستش و احترام بودند .۶  
ــان از ابتدای  ــرك در ميان يوناني ــتی و ش در واقع خدايان پرس
ــل تمدن در آن  ــی كام ــكل گيری جامعه يونانی تا زمان فروپاش ش
سرزمين وجود داشته و مردمان آن ديار هيچ گاه مردمانی يكتاپرست 
ــاير اقشار جامعه بودند و در  ــوفان يونانی نيز مانند س نبوده اند . فيلس
ــنی نشان داده اند كه به  ــته اند، به روش آثاری كه از خود باقی گذاش
خدايان گوناگون سرزمين خود احترام گذاشته و مظاهر و االهه های 
ــقراط و  طبيعی را عبادت می كرده اند.۷  يونانيان نه تنها در دوران س
ــتی كامل غرق بودند بلكه  ــطو  در شرك و بت پرس افالطون و ارس
آنها و همسايه غربی شان رومی ها ، حتی تا ۳۰۰ سال بعد از ميالد 
ــالم نيز  چندان تمايلی به يكتاپرستی از خود نشان  مسيح عليه الس
ــت كه از هيچ راهی جز از طريق منابع موثق  نمی دادند.۸  بديهی اس
ــتان دست يافت  تاريخی نمی توان به فرهنگ و معتقدات دوران باس
و تصورات شخصی و دلبستگی های بی اصل و ريشه، هيچ تغييری 

در واقعيت نمی دهند و ارزش علمی نيز ندارند .
ــوفان يونانی موحد و خدا پرست  ــن شد كه فيلس حال كه روش
ــخن خود پافشاری  ــخنران محترم همچنان بر اين س نبوده اند و س
ــالم حکمت عملی و نظری و  ــد كه «حضرت ابراهيم عليه الس دارن
ــفه يونان تربيت  ــفه را به هم دوخت» و فالس مذهب و خدا و فلس
ــالم هستند، پس بايد  يافتگان نبی االهی حضرت ابراهيم عليه الس
ــالم  ــان، حضرت ابراهيم عليه الس نتيجه بگيريم كه از ديدگاه ايش
ــفه بوده و به آن يونانی ها فكر فلسفی را آموخته است و  استاد فلس
ــتی و عبادت خدا و نماز و روزه را. پس حتی اگر گزارش  نه يكتاپرس
ــفه يونان با فرهنگ ابراهيمی قبول  ــان را در مورد ارتباط فالس ايش
ــهای آن  ــن می كند كه نتيجه تالش ــم، بازهم چون تاريخ روش كني
ــامل آثاری در مورد برخی دانشها  ــوفان در جامعه خودشان ش فيلس
ــتش خدايان بوده است، بايد  ــفه و همچنين ماندگاری بر پرس و فلس
بپذيريم كه آنان چيزی جز دانش فلسفه و بت پرستی از فرهنگ آن 
حضرت عليه السالم كسب نكرده اند  و يا بايد قبول كنيم كه اساسا 
فالسفه يونان هيچ گاه چيزی را به عنوان يكتاپرستی و آيين االهی 
ــرك  ــان از فرهنگ ش دريافت نكرده اند و همه آموخته ها و افكارش

آلود يونانی نشأت گرفته است . 
نتيجه و سخن آخر آنكه : 

ــرای تماس با  ــی ب ــفه يونانی هيچ گاه تالش  بدون ترديد فالس
ــته اند. ارسطو و ديگر فالسفه يونان نيز در هيچ زمانی  پيامبران نداش
ــفه هرگز  ــتيده اند. اين فالس خدای واحد مورد نظر پيامبران را نپرس
ــالم  ــرای ترويج دين حضرت ابراهيم و ديگر پيامبران عليهم الس ب
ــی نكرده اند و پيامبران االهی و جانشينان آنان نيز هيچ گاه با  كوشش

فالسفه و افكار آنان ارتباط و يا همراهی نداشته اند . 

در انتها برخی از منابع مفيد علمی برای تحقيق بيشتر خوانندگان 
و آشنايی با فرهنگ يونان باستان معرفی می گردد :   

-The 100: A Ranking of the Most Influential 
Persons in History  . Michael H. Hart. 1978 (Re-
vised Edition, 1992) P 105 to 109.

-Life's ultimate questions: an introduction to 
philosophy. Ronald H. Nash. Zondervan Publish-
ing House .1999.

-Dictionary of Greek and Roman Biography 
and Mythology,William Smith. (1870).

-The Gods of the Greeks, Karl Kerenyi, 
Thames & Hudson. 1980.

ــرق زمين گاهواره تمدن ، يونان باستان ، قيصر و مسيح  ـ مش
( جلد ۱و۲و۳ ) تاريخ تمدن ، ويل دورانت 

ـ تاريخ فلسفه . ويل دورانت . ترجمه زرياب خويی . 
ـ تاريخ تمدن . هنری لوكاس .جلد ۱ .

   TNARG DRAWDE  ( ارسطو )  از eltotsirA ـ مقالۀ
در اينترنت .

 keerG  ــايتهای اينترنتی دربارۀ خدايان يونان باستان يا ـ س
.  sdoG

ـ دورۀ آثار افالطون . ترجمه محمد حسن لطفی .
ــطو (مابعدالطبيعه ، اخالق نيكوماخوس ، سماع  ـ دورۀ آثار ارس

طبيعی(فيزيك) . ترجمه محمد حسن لطفی 
  

پی نوشت ها:
ــرار گرفته اند رجوع  ــتار مورد نقد ق ــان كه در اين نوش ــرای يافتن همۀ بيانات ايش ۱ - ب
ــتان قم در  ــانی اس ــال جامع اطالع رس ــه : www.rasanews.ir   و پورت ــد ب نمائي

تاريخ۱۳۸۹/۷/۱۷ . 
ــان است كه در منابع ذكر شده ديده  ــخنان ماحصل چندين جملۀ پراكندۀ ايش ۲ -  اين س

می شود . لطفا رجوع فرمائيد .
ــفه درباره موضوعات مختلف در طول  ــدن برخی نظريات غلط فالس ــن ش ۳ - برای روش

تاريخ رجوع شود به : تاريخ قلسفه . ويل دورانت . صص ۱۰۹ تا ۱۳۲ . 
۴ - تاريخ ملل قديم آسيای غربی ، احمد بهمنش ، ص ۲۲۱ .

ــقراط ( از  ــطو ( از ۳۸۴ تا ۳۲۲ ق. م. ) و افالطون ( از ۴۲۷ تا ۳۴۷ ق.م. ) و س ۵ - ارس
۴۷۰ تا ۳۹۹ ق.م. )

ــتان، ويل دورانت، ص ۱۹۷ تا ۲۱۷ / تاريخ  ــود به : تاريخ تمدن- يونان باس ۶ - رجوع ش
اديان، علی اصغر حكمت، ص ۸۳ و۸۴ .

۷- عقيده سقراط درباره وظائف خدايان (افالطون، فايدروس شماره ۲۴۶ ) /  ارسطو معتقد 
به ۵۵ محرك اولی بود ( مابعدا لطبيعه ارسطو . شماره آ،۱۰۷۴) /  افالطون خورشيد را خدا 
ــماره ۸۹۹ )  و پرستش و دعا كردن اين فيلسوف  به  ــت (قوانين. ش و دارای روح می دانس

درگاه خدايان ( قوانين شماره ۸۹۳ ) و مانند اينها .
۸ - جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد اعتقادات يونانی و رومی رجوع كنيد به كتابهای 
ــتان  قيصر و مسيح ( جلد ۱و۲و۳ ) تاريخ تمدن   ــرق زمين گاهواره تمدن ، يونان باس :  مش

، ويل دورانت  .
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ــی (۱۳۰۳-۱۳۶۵ ه ق)  ــروی اصفهان ــرزا مهدی غ مرحوم مي
ــود که مکتب معارف اهل  ــاخص شناخته می ش به عنوان فردی ش
ــاب عقل و وحی پايه  ــاس آموزه های ن ــالم را بر اس بيت عليه الس
ــائبه معارف بشری پيراسته است. ايشان از  ريزی کرده و آن را از ش
ــيد محمد کاظم طباطبايی يزدی (صاحب  شاگردان مبرز مرحوم س
ــانی (صاحب کفايۀ االصول)  عروۀ الوثقی) و مالّ محمد کاظم خراس
ــتين شاگردان درس خارج اصول  ــان از نخس بوده اند. همچنين ايش
ــازه اجتهادی منحصر به فرد  ــمار می آيند و اج مرحوم نائينی به ش
ــه تأييد اعالمی  ــوده اند. اين اجازه ب ــتاد خود دريافت نم از اين اس
ــن اصفهانی و مرحوم شيخ عبد الکريم  ــيد ابوالحس چون مرحوم س
ــيده است. بزرگانی چون  شيخ مجتبی  حائری(رحمۀاهللا عليهما) رس
ــاهرودی، ميرزا جواد آقا تهرانی، شيخ  ــيخ علی نمازی ش قزوينی، ش
حسنعلی مرواريد و شيخ محمد باقر ملكی تبريزی (رحمۀاهللا عليهم) 
ــهد مقدس به  ــرزای اصفهانی در حوزه مش ــاگردان مرحوم مي از ش

حساب می آيند.
 يکی از تالمذه به نام ايشان، مرحوم آيۀاهللا شيخ محمود حلبی 
ــتاد را به صورت عمومی و خصوصی از  ــت که دروس معارف اس اس
محضر ايشان استفاده کرده ، آن را با قلم رسای خود به رشته تحرير 
ــانده است. مرحوم حلبی قريب  در آورده و به تأييد مرحوم ميرزا رس
ــال دروس معارف القرآن را در تهران تدريس می کرده است.  ۲۵ س
ــات درس  ايشان بهره برده دکتر عليرضا  يکی از افرادی که از جلس
ــته  ــالوه بر حائز بودن درجه دکتری در رش ــت. وی ع رحيميان اس
ــفه صدرايی دارد.۱ کتاب مسأله قياس  ــلّط کاملی بر فلس عرفان، تس
ــط ايشان به رشته تحرير درآمده و در سال ۱۳۸۷ در شمارگان  توس
۲۵۰۰ نسخه توسط انتشارات منير به چاپ رسيده است. نويسنده در 
ــريح انگيزه  خود از نگارش کتاب به برخورد های علمی و بعضًا  تش
ــی مرحوم ميرزا اشاره می کند و می کوشد  غير علمی مخالفان مش
ــث قياس ارائه دهد که  ــی از آرای ميرزا در زمينه  بح ــرح و تبيين ش

پاسخگوی اعتراضات مجموعه ناقدان باشد.
   بى اعتبارى قياس در اصول و فروع دين 

ــن مباحث منطقی را  ــاس» يکی از مهم تري ــاله قي کتاب «مس
ــت. در اين  ــته اس مدنظر قرار داده و از جنبه کاربردی بدان نگريس
ــد قرار گرفته؛ به کار  ــاب، دو گونه بهره گيری از قياس مورد نق کت
ــتن قياس در «اصول دين» و «فروع آن». نويسنده قصد دارد با  بس
توجه به مباحث دقيق مرحوم ميرزای اصفهانی (ره) اين هر دو گونه 

بهره گيری را ناموجه اعالم کند. 
ــای اصلی، مطالب محوری ذيل در کتاب  برای تبيين اين مدع

مطرح شده است:
1) لزوم بررسى ماده قياس براى تشخيص اعتبار آن

ــکال قياس و  ــق در باب «حجت»، درباره انواع و اش علم منط
شرايط انتاج آنها بحث می کند. قضاوت درباره صدق و کذب گزاره 
ــر عهده منطق بما هو  ــه در اين قالب ها قرار می گيرند، ب ــی ک هاي
ــت. ممکن است مواد قياسی کاذب باشند و نتيجه کاذبی  منطق نيس

ــه منتج بودن قياس،  ــی بياورند اما اين جهت صوری ب ــم در پ را ه
ضربه ای وارد نمی کند۲.

به اين ترتيب ممکن است قياسی از جهت صوری دچار معضل 
نباشد اما بتوانيم با نظر به ماده ، آن را       بی اعتبار اعالم کنيم و 

متوجه خطايش شويم. 
پس همان گونه که برای کشف اعتبار قياس به خارج از قياس 
نياز داريم، برای تشخيص خطای مادی قياس، به ترازوهايی بيرون 
ــی ماده   ــاس نيازمنديم که عبارتند از «عقل و وحی». با بررس از قي

قياس توسط اين موازين، ممکن است به فساد آن پی ببريم.
2) رابطه  قياس و تمثيل

ــخ اين پرسش را به ما بدهد  ــی ماده  قياس می تواند پاس بررس
ــت يا آنکه  ــده واقعًا قياس اس که «آيا آنچه به عنوان قياس ادعا ش

چيزی جز تمثيل نيست؟» 
ــکل اول، يکی  ــاس ش در قي
ــرايط، کلّيت کبرا است.  از اين ش
اگر کبرای قياس، به لحاظ مادی 
ر از  واقعا کليه باشد، حرکت متفکّ
کلی به جزئی صورت گرفته است 
ــرط  ــد، ش اما اگر کبرا، کليه نباش
ــود و در  ــرار نخواهد ب ــاج برق انت
ر از جزئی ای  ــت متفکّ واقع حرک
ــوی جزئی ديگر است. پس  به س
ــب از اوج قياس به  ــن ترتي به اي

حضيض تمثيل سقوط  می کند.
 اگر کسی بخواهد در اصول 
و فروع دين از قياس بهره بگيرد 
ــه خطاها (در ناحيه  به همين گون
ــود. ماده فاسد  ماده) دچار می ش
ــبب می شود که  اين قياس ها س
ــاس، از «کليه بودن»  ــرای قي کب
ــه  واالی  ــاس از رتب ــد و قي بيفت
يقين آوری، به حد تمثيل ظن آور 

تنزّل کند۳. 
«قابليت تبديل تمثيل(قياس 
ــاس منطقی به هم»  فقهی) و قي
نشان می دهد که «قياس فقهی 

ــترکی دارند». اين روح مشترک همان  و منطقی، روح و حقيقت مش
چيزی است که به عنوان «قياس لغوی» مورد دقت ميرازی اصفهانی 
ــيئی به  ــیء»۵. (اندازه گيری ش ــیء بش قرار گرفته۴ يعنی «تقدير ش
ــترک به  ــیء ديگر) . البتّه اثبات اين روح مش اندازه و قواره های ش
ــت. کتاب مساله قياس  معنای اين همانی قياس فقهی ومنطقی نيس
ــد ميرزای  ــح می کند: «چنانچه بارها در همين کتاب بيان ش تصري
ــی ننموده بلکه  ــاوی قياس فقهی و منطق ــی ، حکم به تس اصفهان

اسـت  مدعـى  كتـاب 
كـه در بحـث توحيـد 
بـه  واجـب  (مقايسـه 
انـدازه و قواره ممكن) 
و نيـز در فـروع ديـن 
(كـه احـكام منصوص 
كبراى  ندارنـد)  العلّـة 
منعقـد  اساسـاً  كلّيّـه 
نمـى شـود. بـه ايـن 
ترتيـب يكـى از مهم 
برقرارى  شروط  ترين 
قياس شكل اول به هم 
مى ريزد. در اين حالت 
شـده،  ادعـا  قيـاس 
حقيقتـاً قياس نيسـت 
تمثيلـى  صرفـاً  بلكـه 
اسـت كه ممكن است 
مفيـد ظـن باشـد نـه 

يقين.
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ــان قياس را به معنای لغوی اش دانسته که اين معنا در صورت  ايش
وجود کبرای کليه، شکل قياس منطقی را پيدا می کند و در صورت 
ــل) خواهد بود. بنابراين  ــان کبرايی، يک قياس فقهی(تمثي عدم چن
ــیء بشیء)  قياس فقهی و منطقی، در معنای لغوی قياس(تقدير ش
باهم مشترک هستند ولی در بود و نبود يک شرط خارج از آن معنای 

لغوی، با هم اختالف دارند»۶
ــت که در بحث توحيد (مقايسه واجب به اندازه  کتاب مدعی اس
و قواره ممکن) و نيز در فروع دين (که احکام منصوص العلّۀ ندارند) 
کبرای کلّيه اساسًا منعقد نمی شود. به اين ترتيب يکی از مهم ترين 
ــزد. در اين حالت  ــکل اول به هم می ري ــروط برقراری قياس ش ش
ــده، حقيقتًا قياس نيست بلکه صرفًا تمثيلی است که  قياس ادعا ش

ممکن است مفيد ظن باشد نه يقين.۷ 
مشــــترك  خطـاى   (3
طرفـداران  و «  «فيلسـوفان» 

قياس در فروع دين»
اعتراض مرحوم ميرزا متوجه 
ــفه از موازين  سوء استفاده فالس
ــت. کسانی که  بديهی منطقی اس
ــول دين از قياس بهره می  در اص
ــد طرفداران قياس  گيرند- همانن
در فروع دين- کبرايی را که واقعًا 
کليه نيست به عنوان کبرای کليه 
ــکيل  ــش و با آن قياس تش نماي
داده اند و مدعی ارائه  برهان شده 
اند. اعتراض کتاب مساله قياس، 
ــرزای اصفهانی،  به تبع تعاليم مي
ــه به عنوان  ــت که آنچ همين اس
ــوفانه   فيلس های  ــاس  قي کبرای 
ــع کلّيه  ــود، در واق ــه می ش اقام
ــوان قضيه  ــت و آنچه به عن نيس
ــه می  ــه» ارائ ــه» و «يقيني اولي»
گردد دقيقًا خالف بداهت عقالنی 

است يا الاقل دليلی برای اثبات صحت آن در دست نيست.
ــد با مخلوقات  ــود که خداون ــه عنوان مثال عقالً ثابت می ش ب
ــه بين خالق  ــهايی ک ــوف در کبرای قياس ــنخيت ندارد اما فيلس س
ــای کليت می کند در حالی که کبرای  ــوق انجام می دهد ادع ومخل
ــاس او در اين گونه موارد کارايی  ــت. پس قي آنها در واقع جزئيه اس

ندارد. به صورت اين استدالل فيلسوف بنگريد:
(صغری:خداوند علت مخلوقات است/کبری: هر علتی با معلول 

خود سنخيت دارد/ نتيجه:پس خدا با مخلوقات سنخيت دارد). 
کتاب مدعی است که کبرای اين استدالل، کليه نيست. موضوع 
ــت؛ چون عقل  نتيجه (خداوند) قطعًا جزء افراد کبری (هرعلتی) نيس
ــنده کتاب  ــنخيت ميان خدا و خلق می کند. نويس ــم به عدم س حک

ــًا اطالق  ــت و اساس ــت که «علّيت» غير از «خالقيت» اس برآن اس
ــت است  ــوفانه ای که دارد – نادرس «علّت» به خدا – با لوازم فيلس
ــی بخواهد «علّيت» و «خالقيت» را به يک  . به اين ترتيب اگر کس
معنا به کار ببرد، ناگزير از نفی سنخيت مورد نظر حکماست. درست 
است که فيلسوف اندراج «خدا» تحت عنوان «هر علّتی» را بديهی 
معرفی می کند اما اين بداهت، ادعايی بيش نيست. به همين خاطر 
ــوف صرفًا به ارائه يک  ــت و فيلس ــتدالل، کلّی نيس کبرای اين اس

تمثيل پرداخته است.
ــفه و قائالن به قياس در فروع دين، هر دو يک اشتباه را  فالس
مرتکب شده اند. جز اينکه گروه اول در اصول دين و اعتقادات (مثل 
ــی گروه دوم در فروع دين به  ــد) به ورطه مغالطه افتاده اند ول توحي

چنين هالکتی تن داده اند.
ــأ اشتباه اين دو گروه همان است که مرحوم ميرزا فرموده   منش
و آن اينکه: «قياس از خطا ايمنی ندارد» قياس های فالسفه و اهل 
سنت از لحاظ صورت بالاشکال است و موازين منطقی انتاج در آنها 
ــود. عقل و  ــود اما کار به همين جا ختم نمی ش کامالً رعايت می ش
ــنجش مواد اين براهين ادعايی می آيند و با دقت  وحی به عرصه س
در آنها معلوم می کنند که کبراهای کليه ادعايی، در واقع جزئيه اند 
ــتند که جز  ــه براهين ادعايی در حقيقت تمثيل هايی هس و در نتيج

ظن نمی زايند. 
4) نفى «هنر كاشـفيّت» از قياس در عين معتبر دانسـتن 

آن از لحاظ صورى
ــنده کتاب و برای دفع يک دخل مقدر، بهتر  البته از منظر نويس

است ميان دو بحث اساسی تفکيک صورت گيرد: 
اول اينکه قياس هنر کاشفيت ندارد. 

دوم آنکه قياس اساسًا (و حتی از لحاظ صوری) نامعتبر و فاسد 
است. 

ــخن  ــت. س ــت يکی از بحث های رايج منطقی اس بحث نخس
ــتثنايی شرط به پا شدن  ــت که در قياس های اقترانی و اس در اينس
قياس اين است که نتيجه منطوی در مقدمات باشد. به طور مثال در 
قياس (سقراط انسان است/ هر انسانی فانی است/ پس سقراط فانی 
ــقراط خود در زمره  کلّی «هر انسان» نهفته است. اشکال  است) س
معروف همين است که با قياس به کشف جديدی نرسيده ايم چون 
وقتی می گوييم «هر انسانی فانی است»، خودبه خود سقراط را هم 
ــانها به حساب آورده ايم. بنابراين با شکل گرفتن  جزء مجموعه انس
ــانی» بار کرده  ــاس، فقط حکمی را که در فرض به کلّیِ «هرانس قي

بوديم به يکی از مصاديق آن تسری داده ايم. 
پاسخ منطقيون به اين اشکال آن است که قبول داريم منطوی 
بودن نتيجه در مقدمات يک اصل در قياس است، اما پيش از رسيدن 
ــم. به تعبير ديگر، با منتقل  ــه نتيجه، ما توجه تفصيلی به آن نداري ب
ــع از رتبه اجمال به رتبه تفصيل  ــدن از مقدمات به نتيجه، در واق ش
ــت که  ــت اس ــيم که پيش تر بدان بی توجه  بوده ايم. درس می رس
نتيجه در مقدمات نهفته بوده اما پيش از دستيابی به نتيجه، ما توجه 

اعتراض كتاب مسـاله 
قياس، به تبـع تعاليم 
اصفهانـى،  ميـرزاى 
آنچه  كه  اسـت  همين 
به عنوان كبراى قياس 
هاى فيلسـوفانه  اقامه 
واقـع  در  شـود،  مـى 
كلّيّه نيسـت و آنچه به 
عنـوان قضيـه «اوليّه» 
و «يقينيّـه» ارائـه مى 
خـالف  دقيقـاً  گـردد 
اسـت  عقالنى  بداهت 
يا الاقـل دليلـى براى 
اثبـات صّحـت آن در 

دست نيست.
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ــاس از لحاظ معرفتی  ــته ايم به همين جهت قي تفصيلی بدان نداش
موجه است. 

ــکال «عدم  ــوم ميرزا، اش ــاس از جانب مرح ــاله قي ــاب مس کت
کاشفيت» را مطرح کرده و پاسخ اهل منطق را نيز ذکر کرده است.۸ 
ــده و از آن نتيجه گرفته  ــخ البته در کتاب تلقی به قبول ش اين پاس

شده: 
ــت که به اين اندراج، توجه تفصيلی می  تنها هنر قياس اين اس
ــه نتيجه را به علم  ــاس منطقی، علم اجمالی ب ــد. در حقيقت قي ده

تفصيلی نسبت به آن تبديل می کند.۹ 
ــود که اين توجيه، معرفت زايی (به معنای روشنگری و  دقت ش
ــت و پا نمی کند؛  ــال مخاطب از جهل به علم) برای قياس دس انتق
ــود انکار  ولی البته «هنر انتقال از اجمال به تفصيل» را هم نمی ش

کرد.
ــت (عدم کاشفيت  ــيار مهم اين است که بحث نخس  نکته بس
قياس) بحث دوم (بی اعتباری و فساد صوری قياس) را نتيجه نمی 
دهد. مرحوم ميرزای اصفهانی هرگز «مطلق قياس» را انکار نکرده 
و هدف قرار نداده است. بحث ايشان ناظر به کاربرد قياس است. به 
تعبير ديگر ايشان «قياس به طور 
ــول دين به  ــق» (چه در اص مطل
کار رود و چه در فروع) را ناموجه 

اعالم می کند.
روشن است که برای سنجش 
مواد قياس نمی توانيم از خود آن 
بهره گيريم بلکه بايد منبعی بيرون 
از قياس (عقل و وحی) اعتبار مواد 
ــنجش قرار دهد. به  آن را مورد س
عالوه قياس همين قدر توان دارد 
که ما را از رتبه اجمال به تفصيل 
ــاند. به اين ترتيب می توان  برس
ــاظ صوری معتبر  قياس را به لح
ــت اما به لحاظ مادی آن را  دانس
ــت. همين  ــون از خطا ندانس مأم
ــاس را به طور  ــور می توان قي ط
ــاس و فاسد نشناخت  کلی بی اس
ــر «معرفت زا  ــن حال ب و در عي

نبودن» آن تاکيد داشت. 
ــه آنکه در  ــه جالب توج نکت
ــی  مش ــان  مخالف ــتداللهای  اس
ــفيت قياس)  و  ــت (عدم کاش ــرزای اصفهانی، ميان بحث نخس مي
ــاد قياس) ، مالزمه ای ناصواب برقرار  بحث دوم (بی اعتباری و فس
ــت. .۱ ايشان به غلط انگاشته اند نفی معرفت زايی از قياس  شده اس
ــت در حالی که اولی منطقًا  به معنای نفی اعتبار صوری آن نيز هس

به هيچ وجه دومی را نتيجه نمی دهد.۱۱

 لذا کتاب مسأله قياس اصرار می ورزد :
ــت آنچه منشأ اشکال و  به صورت قياس هيچ ايرادی وارد نيس

ايراد است مربوط به ماده  قياس است.۱۲ 
ــرايط  ــچ گاه مرحوم ميرزا اعتبار قياس برهانی (که واجد ش هي

برهان است) را نفی نکرده اند.۱۳
ــت و  مرحوم ميرزا قياس برهانی را به طور مطلق رد نکرده اس
چنان که به طور مکرر بيان شد آنچه ايشان مردود دانسته اند قياس 
ــان (مطابق آنچه در منطق ماده آمده) می  ــرايط بره برهانی فاقد ش
ــد؛ يعنی قياسی که کبرای آن کلّيت ادعا شده را ندارد، بلکه در  باش

حقيقت يک قضيه جزئيه است و در واقع برهان نمی باشد.۱۴
به اين ترتيب نمی توان ابزار منطق را از دست ميرزای اصفهانی 
گرفت و مدعی شد که استدالل او در نفی قياس، مبطل سخن خود 

اوست.
ــأله قياس در فصول اول تا سوم کتاب به تحليل  ــنده مس نويس
عنوان های ۱-۳ اين نوشتار پرداخته و در فصل چهارم وپنجم کتاب 
به بررسی اعتراضات ناقدان مرحوم ميرزا پرداخته که يک نمونه آن 
ــوان ۴ اين مقال ارائه نموديم. مطالعه اين کتاب مفيد را به  را در عن

دوستداران مکتب معارف اهل بيت (ع) توصيه می کنيم.

پى نوشت ها:
۱. اين مقدمه از تقريظ فرزند ميرزای اصفهانی جناب حاج ميرزا اسماعيل غروی بر کتاب 

«مسأله علم» - از همين نويسنده -برداشت شده است. 
ــاله قياس، با نظر به آثار منطقيون  ۲. اين بحث به تفضيل در صفحات ۱۶- ۱۸ کتاب مس

ر مطرح شده است.  متقدم و متاخّ
۳.برای مالحظه و دقت بر اين ادعای محوری بنگريد به مساله قياس، ص ۲۴-۲۸/ ۳۶-

 ۱۰۱ -۱۰۳ /۹۰ -۹۲ /۸۰ -۸۳ /۷۱-۷۵ /۶۹ /۵۱ -۵۳ /۴۳-۴۸ /۳۴
۴. مراجعه کنيد به کتاب مساله قياس ص ۳۴ و ۳۳ 

۵. مساله قياس ص ۳۱- ۲۹ 
۶. مساله قياس ص ۱۰۰
۷. مساله قياس ص ۸۲

۸. بنگريد به مساله قياس ص ۴۰- ۳۶
۹. مساله قياس ص ۳۹ 
۱۰. مساله قياس ص ۸۰

۱۱. بنگريد به مساله قياس ص۱۵-۱۸
۱۲. همان 

۱۳. همان ص ۸۲ 
۱۴. مساله قياس ص ۹۱

روشـن است كه براى 
سـنجش مـواد قياس 
نمـى توانيـم از خـود 
آن بهـره گيريـم بلكه 
بايـد منبعى بيـرون از 
قيـاس (عقـل و وحى) 
اعتبار مواد آن را مورد 
سـنجش قرار دهد. به 
عالوه قياس همين قدر 
تـوان دارد كـه ما را از 
تفصيل  به  اجمال  رتبه 
برساند. به اين ترتيب 
مى توان قيـاس را به 
معتبر  صـورى  لحـاظ 
دانسـت اما بـه لحاظ 
مـادى آن را مأمون از 

خطا ندانست. 
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رضا مهريزى

نقد مدرنيته از منظرى ديگر:

5
مقاله وارده
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فردريش نيچه متفکر برجسته آلمانی يکی از ويژگی های دوران مدرنيته را پديده «زن زدگی» می 
ــده اند و  مردان به چيزهايی  داند. وی دوران مدرن را دورانی می داند که زنان بر مهمات امور چيره ش

دست دوم و حاشيه ای تبديل شده اند. 
اين نظر را نيچه در اواخر قرن نوزدهم مطرح کرد که اين پديده چندان عالمگير نشده بود در حالی 

که در شرايط فعلی اين پديده  بسيار دامن گستر شده است.
به هر تقدير، آغاز پديده «زن زدگی» را بايد در ابتدای انقالب صنعتی جستجو کرد. زمانی که روز 
ــبب  ــد. کمبود نيروی کار س ــمار کارخانه های صنعتی و بنگاه های اقتصادی افزوده می ش به روز بر ش
افزايش دستمزد کارگرهای مرد شد و اين گرانی به مذاق سرمايه داران خوش نيامد. آنها جهت جبران، 
دست به کارهای متعددی زدند که از جمله آنها استفاده از نيروی کار زن در کارخانجات بود. زن ها که 
ــايه خانواده به کارهای کشاورزی و يا خانه داری اشتغال داشتند،  ــتر از اين در جامعه فئودالی در س پيش
ــدند. بورژوازی صنعتی ضمن آن که با وارد کردن زنان عرصه را  ــتقل در کارخانجات وارد ش به کار مس
ــتری می طلبيدند تنگ کرد، تالش کرد تا با پرداخت مزد های اندک، از آنها  بر مردان که مزدهای بيش
همان کار مردان را مطالبه نمايد. اين درآمد ناچيز به مذاق زنان که پيش از اين درآمدی نداشتند خوش 
ــد. اين ورود زنان به عرصه کار به دور از  ــاغل افزوده ش ــته بر حضور آنان در مش آمد و زين پس، پيوس
ــد و پاره ای از زنان نيز برای  محيط خانه و خانواده اگر چه ابتدا به داعيه کمک به خانواده انجام می ش
تامين زندگی خود و شوهران بعضا بی کار شده خود در واقع چاره ای جز اين نداشتند اما بورژوازی که 
ــغ اندک تری کار مردان را از زنان مطالبه نموده و ضمنا از مزيت های ديگر زنان، بهره می برد،  ــا مبال ب
ــدن از يوغ شوهران خود، يوغ  ــادمان از رها ش ــمار کارکنان زن خود افزود و زنان نيز ش روز به روز بر ش

مردان بورژوا و صاحب کاران خود را با کمال ميل پذيرفتند.
ــاالری با ورود زنان به  ــرمايه س   البته نظام س
ــتقل از خانواده بهره ديگری نيز  عرصه اشتغالِ مس
ــرف زدگی جامعه بود،  ــرد و آن دامن زدن به مص ب
ــرف جامعه را زنان انجام  ــرا بخش زيادی از مص زي
می دهند. در واقع زنانی که با حضور در کارخانجات 
ــار فرزندان خود محروم  ــور در خانه و در کن از حض
ــده بودند تا درآمدی کسب کنند، با تدبير سرمايه  ش
ساالری، بخش عظيمی از درآمد خود را خرج ارضای 
نيازهای کاذب خود، چون خريد لباس های لوکس 
ــوازم آرايش و گريم و نيز جراحی های  و تجملی، ل
ــرمايه ساالر با  زيبايی و ديگر کارهايی که  نظام س
بمباران تبليغاتی خود آنها را ارزشمند جلوه داد، می 

ــرمايه ساالری غربی توانستند ضمن برافراشتن بيرق حمايت از حقوق زنان، هم از  نمودند. مدرنيته و س
نيروی کار ارزان زنان و هم از نيروی مصرف باالی آنان بهترين بهره را ببرند. در واقع سرمايه ساالری 

علی رغم تظاهر دروغينش به حمايت از حقوق زنان، به قول ميشل فوکو آنان را بازيچه خود نمود.
ــتقالل اقتصادی زنان و کار مستقل از خانواده، موجب شد که آهسته آهسته ساختار  به هر روی اس
ــود؛ بدين ترتيب زنانی که درآمدی کسب کرده بودند ديگر ميل  ــتخوش تغيير ش خانواده در جامعه دس
ــان دادند و ضمنا به  ــوهر داری از خود نش ــرای حضور در خانه و خانواده و فرزند پروری و ش ــری ب کمت
تحقير اين کارها نيز پرداختند و اين در حالی بود که آنان کار در محيط خشک و خشن کارخانجات و يا 
ادارات و تبعيت بی چون و چرا از فرامين و خواسته های گاه نامشروع کارفرمايان را پيروزی ای بزرگ 

و دستاوردی چشمگير و تاريخی برای خود قلمداد می کردند.
ــب قدرت بيشتر در  ــر خود به رقابت برای کس اين زنها در صورت ازدواج، به جای همکاری با همس
ــوان رييس خانواده کم کم به  ــد و از اين رو بود که نقش مردان در خانواده به عن ــواده می پرداختن خان
ــتم شده است، خواهان اخذ حق و  ــتاويز که در طول تاريخ همواره به آنها س محاق رفت. زنان با اين دس

ــد  فرزن ــزی  مهري ــا  رض
 ۱۳۵۹ متولد  ــول  عبدالرس
شهرستان ورامين. در سال 
۱۳۸۳ در مقطع کارشناسی 
گرايش  ــارف  مع و  الهيات 
ــوق  حق ــی  مبان و  ــه  فق
تهران   دانشگاه  از  اسالمی 
و در سال ۱۳۸۸ در مقطع 
ــران  ــد اي ــی ارش کارشناس
ــی از دانشگاه شهيد  شناس
بهشتی فارغ التحصيل شد 
. از پايان نامه وی با عنوان 
ــش  ــی نق ــی تطبيق "بررس
صفوی  و  ــانی  ساس دولت 
ــی"  ــت مل ــای هوي در احي
ــنواره  جش چهاردهمين  در 
پايان نامه های دانشجويی 
خردادماه   ، ــور  کش سراسر 
ــوان  ــه عن ــال ۱۳۸۹  ب س
ــته  ــان نامه برتر در رش پاي
ــد. از وی  تاريخ ، تقدير ش
تاکنون مقاالت متعددی در 
ــريات مختلف به چاپ  نش

رسيده است

فردريش نيچه متفكر برجسـته آلمانى 
يكى از ويژگى هـاى دوران مدرنيته را 
پديده «زن زدگى» مى داند. وى دوران 
مـدرن را دورانى مى دانـد كه زنان بر 
مهمـات امور چيره شـده اند و  مردان 
به چيزهايى دسـت دوم و حاشـيه اى 

تبديل شده اند. 
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حقوق بيشتر و در صورت امکان حقی بيشتر از مردان، جهت جبران 
ــت ها که در تاريخ همواره بر  ــات بودند. البته اين دعوی فمنيس ماف
ــت، حتی اگر قابل اثبات هم باشد تنها بخشی از  ــده اس آنها ظلم ش
حقيقت است؛ زيرا مردان نيز در طول تاريخ همواره مورد ظلم و ستم 
ــتکبران و مستبدان بوده اند و حتی شايد اين مستبدان گاهی از  مس
خون زن ها و کودکان می گذشتند اما هيچ گاه از خون مردان نمی 

گذشتند و با شديدترين وجه ممکن آنها را مجازات می کردند. 
ــياری از ديگر ادعاهای فمنيستی نيز چنين است؛  ــفانه بس متاس
ــر فداکار  ــوند که زن تاکنون تنها نقش همس مثال آنها مدعی می ش
ــخن اگر درست باشد با کمی  ــته است. اين س ــوز را داش و مادر دلس
ــز تاکنون همين  ــردان و پدران ما ني ــويم که م تامل متوجه می ش
ــان کار و کوشش  ــته اند؛ يعنی تنها دغدغه و همتش وضعيت را داش
ــتگی ناپذير برای رفاه و آسايش خانواده شان، چه همسر و چه  خس
ــتر از همسر فداکار و پدر  ــت و آنها نيز چيزی بيش فرزندان، بوده اس

دلسوز نبودند.
ــت ها مدعی اند که آنها در برابر کار در منزل  همچنين فمنيس
ــالم زن می  ــريعت اس مزدی دريافت نمی کردند. اگر چه از نظر ش
ــد برای کاری که در منزل می کند، طلب مزد نمايد اما حقيقت  توان
اين است که اکثريت مردان نيز هر چه دستمزد می گرفتند خرج زن 
و فرزند خود می کردند و بخش بسيار ناچيز آن را برای خود ذخيره 
ــت ها  ــعارهای فمنيس ــياری از دعاوی و ش می نمودند. در واقع بس
ــت. يعنی در بادی امر بديهی و بی شک و شبهه می نمايد  چنين اس
ــويم که اين دعاوی ظلم  ولی با کمی مطالعه و تعمق متوجه می ش

و ستم چندان هم بديهی و غير قابل ترديد نيستند. 
ــت ها از طرح چنين مطالبی به  ــودای فمنيس بايد اذعان کرد س
ــت يافتن به مزايا و حقوق بيشتر در  ــاندن مردها و دس ــيه کش حاش
ــه هايی که زنان  ــت. يکی از حرب ــف و وظايف کمتر اس ــار تکلي کن
ــترين بهره را گرفته اند حربه  "مظلوم  ــت از آن تاکنون بيش فمنيس
ــتفاده از اين حربه و متهم کردن مردان به  ــت، آنها با اس نمايی" اس
ــطح جامعه پس زدند؛  ــم در حق زنان گام به گام مردان را از س ظل
ــر، که خود از فمنيست های معروف است در کتابی  خانم هلن فيش

ــخن به ميان می  ــس اول" از اين حربه زنان س ــا عنوان "جن ب
ــرکت در گردهم آيی ها و  ــی زنان با ش ــع غرب آورد: «در جوام
ــخنرانی های بين المللی، راهپيمايی ها، ديدار با نمايندگان  س
مجلس و جلب نظر موافق آنها برای تصويب قوانين مورد نظر، 
ــابه، در جهت  ــاير فعاليتهای مش ــتن مقاالت مختلف و س نوش
ــی و باروری خويش تالش می کنند. عالوه  احقاق حقوق جنس
بر اين در حال حاضر اکثر دعوی های مربوط به خشونت های 
ــياری از اين موارد نيز  ــی را زنان مطرح می کنند و در بس جنس
دادگاهها به نفع آنان رای می دهند. زنان با اين گونه تالش ها 
وکال، قضات، روزنامه نگاران، سياستمداران و ساير اقشار مردم 
ــايل  ــازند تا درباره قوانين و عرف مربوط به مس را وادار می س
جنسی مطابق معيارهای زنان بينديشند» (فيشر، ۱۳۸۱ : ۳۱۳ 

)  اين سخنان از يکی از سردمداران فمنيست خود بهترين شاهد بر 
ــت با مظلوم نمايی در تالش  مدعای ما مبنی بر اينکه زنان فمنيس
ــرای پيش برد مقاصد خود و تبديل خود به جنس اول (همان طور  ب
ــت) و تبديل مردان به  ــر مشخص اس که از عنوان کتاب خانم فيش
ــيه ای و دوم می باشند. خود خانم فيشر معتقد به نوعی  جنس حاش
انقالب جنسيتی به نفع زنان نيز هست و در همين کتاب جنس اول 
ــون چنين می آورد: «تنها  به نقل از رابرت فرانکوئر و فيرلی ديکنس
آينده ای که می توان برای انقالب جنسی نوين پيش بينی کرد اين 
ــت که زنان و نه مردان هدايت امور را به دست خواهند گرفت.»  اس

( فيشر، ۱۳۸۱ : ۳۴۱ )
  به هر روی اين دست دعاوی فمنيست ها و ساده لوحی مردان 
و يا قصد آنان برای سوء استفاده از زنان، سبب شد مسابقه ای ميان 
ــتند، جهت   ــنفکری هس مردان به ويژه آنان که دارای اداهای روش
ــود؛ روشنفکران مخنثی که  ــروع ش تقديس زنان و تحقير مردان ش
ــرطی شده اند که هر گاه نام زنان و حقوق زنان به گوش  چونان ش
ــی زبانی يا عملی زنان  ــا می خورد بدون هيچ تدبری به چاپلوس آنه
ــت و مردانگی می پردازند که  نمونه هايی از اين  ــدح و ذم مردي و ق
چاپلوسی ها را در اولويت دادن به استخدام خانم ها در ادارات و نهاد 
ــربازی معاف باشند و به  ها و يا دادن اين امتياز به دختران که از س
همين دليل حدود ۷۰ درصد دانشگاه ها را اشغال کنند ولی مخالفت 
ــران که در ازای دو سال سربازی، درصدی  با دادن اين امتياز به پس
ــگاه ها به آنها اختصاص يابد از چنين موارد است.  ــهميه دانش از س
ــينمايی  ــن پر رنگ کردن نقش زنان در فيلم های متعدد س همچني
ــت.   اخيرا فيلم  ــی ديگر موارد تقديس زنان و تحقير مردان اس يک
ــاهده کردم که يکی از نقش های اصلی آن خانم  "پارک وی" را مش
ــيار فرهيخته و فهميده می نمود و شوهرش  روانشناسی بود که بس
مردی بساز و بفروش و ابله و دايم الخمر که زن او را با لقب خپلو صدا 
می کرد، که اين هم البد نشان روشنفکريش بود. زن دايم شوهر را 
ــی می کرد و گاهی هم توصيه می نمود که مواظب خودش  راهنماي
ــت و در کشورهای  ــد. البته اين گويا تنها مخصوص ايران نيس باش
ــياری، مردان  ــترده ای دارد:     «آگهی های بس غربی نيز رواج گس
را به عنوان موجوداتی 
ــخره و لوده نشان  مس
ــد. يکی از آنها  می ده
ــنگين  ــر مرد س تصوي
ــخص  وزنی را که مش
نشان  است  رئيس  بود 
ــعی می  می داد که س
ــتگاه  ــا يک دس کرد ب
ــی کار کند،  ــاده کپ س
ــن آگهی  ــان اي در پاي
بازرگانی، دفتر پوشيده 
از کپی و کاغذهايی بود 

مدرنيته و سرمايه ساالرى غربى 
توانستند ضمن برافراشتن بيرق 
حمايـت از حقـوق زنـان هم از 
نيـروى كار ارزان زنـان و هـم 
از نيـروى مصـرف بـاالى آنـان 
بهترين بهـره را ببرند. در واقع 
رغـم  علـى  سـاالرى  سـرمايه 
تظاهر دروغينش بـه حمايت از 
حقوق زنان، به قول ميشل فوكو 

آنان را بازيچه خود نمود.
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ــده بود و باالخره دستيار رئيس که يک  که همه جا پراکنده ش
ــود، او را نجات داد. بله آن آگهی مضحک و خنده دار بود  زن ب
اما چرا آن شخصيت مضحک يک زن نبود. پاسخش اين است 
ــت که يک زن در يک آگهی  ــی درست نيس که از لحاظ سياس
ــانی ساده و سبک به تصوير کشيده شود.  تجاری به عنوان انس
ــان داده شد که همراه با  در آگهی بازرگانی ديگری مردی نش
ــته است. او نمی خواست که بازی  يک زن بر روی کاناپه نشس
ــا کند. اما در عوض يک چيز جالب تر و رمانتيک  فوتبال تماش
تر و آن اينکه زن می خواست بازی را تماشا کند. صنعت آگهی 
و تبليغات، نقش وارونه ای را که فمنيستها در طی بيست سال 
گذشته به آن دست زده اند به تصوير می کشد. رويکرد احزاب 
فمنيست، که زنان را "مردتر" از مرد می دانست، می توانست به 
بقای خود اميدوار باشد. زن نسبت به مرد سوسولی که کنارش 
ــته بود دانش بيشتری نسبت به ورزش داشت. کاريکاتور  نشس
مردها به عنوان انسانهای تنبل و غير ضروری اخيرا عنوانهای 

جديدی را ساخته است» (پاسنو، ۱۳۸۶ : ۴۲ ) 
ــط جنبش های فمنيستی و نيز  در واقع تحقير مردان توس
ــه روز موجب ارتقای  ــنفکر روز ب خود مردان به اصطالح روش
ــت، اما کم کم اين  ــده اس موقعيت زنان در جامعه و خانواده ش
ــد که مردان به عناصری حاشيه ای  قدرت يابی زنان موجب ش

و کم مصرف در جامعه و به ويژه در خانواده تبديل شوند. 
ــده  ــدرن به محور زندگی اجتماعی تبديل ش ــان در دنيای م زن
ــايد بد نباشد که بدانيم  materialism يا ماده گرايی که  اند. ش
تفکر غالب در مغرب زمين است از ريشه matter است که هم به 
معنای شيئ محسوس و ملموس است و هم به معنای جنس مادينه 
ــی با  matter ريشه مشترک دارند  و مونث. در واقع ماده در فارس
( د و ت در فارسی به جای هم به کار می روند. زردشتی و زرتشتی 
ــت) و همان طور که در  ــه از نمونه های متعدد آن اس ــاده و مات و م
ــی ماده هم بر شيئ محسوس و ملموس داللت دارد و هم بر  فارس
جنس مادينه و مونث، در زبان انگليسی نيز چنين است. در واقع بايد 
ــکه اند که  ــان کرد ماده گرايی و مادينه گرايی دو روی يک س اذع
ــی را يارای  ــکيل می دهند و کس امروز تفکر غالب در مغرب را تش

انکار و يا انتقاد از آن نيست.
ــور کامل جا  ــوز مدرنيته به ط ــان با اينکه هن ــه خودم در جامع
نيفتاده است، روند تبديل شدن مردان به عناصری دست دوم کامال 
ــاب پس اندازی  ــت؛ مردان در خانواده اغلب به حس ــوس اس محس
ــزل و محل و مکان آن  ــه در انتخاب نوع من ــده اند که ن تبديل ش
حق رای دارند و نه در انتخاب لوازم و اثاثيه منزل و نه در چينش و 
ترتيب آنها. هر چه هست سليقه خانم خانه و فرزندان است. در مساله 
فرزندان نيز اين مادر است که سکان اصلی تعليم و تربيت آنان را در 
دست دارد؛ اوست که مدرسه بچه ها را انتخاب می کند و به مدرسه 
بچه ها سر می زند و از اوضاع و احوال آنها باخبر است؛ بچه ها نيز 
ــتر با مادر خود مشورت می کنند،  در انجام کارها و امورات خود بيش

البته اگر مشورت کنند. 
در مساله ازدواج نيز چه 
ــتگار  برای دختر خواس
ــر  بيايد و چه برای پس
بروند،  خواستگاری  به 
ــت  اس خانه  خانم  اين 
ــر را می  که حرف آخ
ــرد تنها برای  زند و م
ظاهريش  احترام  آنکه 
ناچارست  ــود  ش حفظ 
خانم  ــر  همفک را  خود 

نشان دهد.
نقش  ــفانه  متاس  
مردها به عناصری کم 
ــده و يا  ــر تبديل ش اث
ــتر  همان طور که پيش
ــاب  گفتيم به يک حس
ــده  پس انداز تبديل ش
«زن  ــردان  م ــت.  اس
صفتی  بهترين  ذليل» 
است که خود مردهای مدرن به خود داده اند. البته بايد توجه داشت 
ــردان ديگر آن  ــت، زيرا م ــه زن ذليلی در ذات مدرنيته نهفته اس ک
ــومی که ميان  ــتند بلکه تا حدودی به جنس س ــته نيس مردان گذش
ــت تبديل شده اند. امروزه در جامعه  مرد بودن و زن بودن معلق اس
ــار به اصطالح روشنفکر، زن ذليلی  خودمان می بينيم که ميان اقش
ــی خواهد در اين  ــت و هر که م ــده اس به يک افتخار بزرگ بدل ش
ــود ابتدا بايد چند دشنام و نفرين در نکوهش مردان و  سلک وارد ش
ظلم هايی که در حق زنان روا داشته اند نثار کند و سپس فصلی در 
منقبت زن ذليلی سخن بگويد تا بدين وسيله روشنفکر بودن خود را 
ــت به اصطالح روشنفکران اين است  ثابت کند. تکيه کالم اين دس
ــيار می نازند. با  ــعار خود نيز بس که «خانم ها مقدمند» و به اين ش
ــعار بزرگ می توان بيشتر به ابعاد پديده مدرن  کمی تامل در اين ش
«زن زدگی» که پيامدی جز تبديل زنان به محور و عناصر اصيل و 
ــمس گون و تبديل مردان به عناصری حاشيه ای، کم خاصيت و  ش

تابع زن و قمر گون ندارد، پی برد.
ــريعتی از مردان و پدران مدرن با  ــت که دکتر ش از همين روس
ــرد و جا دارد آنها را «بابای ببو» نيز  ــارت «پاپای پپه» ياد می ک عب
ــدن نيز  ــتر ش ــم و اين پپگی و ببويی روز به روز در حال بيش بنامي

هست. 
متاسفانه در جامعه ما روز به روز پديده «زن زدگی» شديد تر می 
شود، زيرا با توجه به اينکه پسران مجبور هستند به خدمت سربازی 
بروند، پس به ناچار دو سال از درس و دانشگاه دور می شوند و پس 
ــع خانواده نمی توانند با فراغ  ــت از خدمت نيز به دليل توق از بازگش

اسـتقالل اقتصادى زنـان و كار 
موجـب  خانـواده،  از  مسـتقل 
شـد كه آهسته آهسـته ساختار 
دسـتخوش  جامعه  در  خانـواده 
تغيير شـود؛ بدين ترتيب زنانى 
كه درآمدى كسـب كـرده بودند 
ديگر ميل كمترى براى حضور در 
خانه و خانواده و فرزند پرورى و 
شوهر دارى از خود نشان دادند 
و ضمنا بـه تحقير اين كارها نيز 
پرداختنـد و ايـن در حالـى بود 
كه آنان كار در محيط خشـك و 
خشن كارخانجات و يا ادارات و 
تبعيت بى چون و چرا از فرامين 
و خواسـته هـاى گاه نامشـروع 
كارفرمايان را پيروزى اى بزرگ 
و دستاوردى چشمگير و تاريخى 

براى خود قلمداد مى كردند.

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



بپردازند.  درس  به  بال 
همين امر موجب شده 
ــت که دختران که  اس
ــربازی  س خدمت  ــه  ن
ــه خانواده از  دارند و ن
آنها توقع کار و اشتغال 
ــوم  دارد، بيش از دو س
ــگاه ها  ــت دانش ظرفي
اختصاص  ــود  خ به  را 
دهند. باال رفتن سطح 
ــالت دختران و  تحصي
ــردن عرصه بر  تنگ ک
مشکل  خود  ــران،  پس
ــه وجود  ــدی را ب جدي
ــه همان عدم  آورده ک
ــب و سنخيت در  تناس

اشتغال است. دختران تحصيلکرده با مشاغل شايسته و آبرومند و با 
ــو و پسران کمتر تحصيلکرده، با مشاغلی چون  درآمد باال از يک س
داللی، مسافرکشی، آبدارچی، پيک موتوری و... از سويی ديگر، يکی 
از عوارضی است که طليعه آن نمودار شده است. البته اين مساله به 
همين جا ختم نمی شود زيرا اين افراد چه خانم ها و چه آقايان بايد 
ازدواج کنند، آنهم با کسی که طبق عرف جامعه ما بايد در شان آنها 
ــت؟ دختران تحصيل کرده،  ــد. اما وضعيت در جامعه چگونه اس باش
ــبتر، با درآمدهای بيشتر و پسرها معموال با  ــاغل معموال مناس با مش

تحصيالت کمتر و شغل های پايين تر.
در چنين وضعيتی است که مشاهده می کنيم دختران، همسرانی 
ــب خود نمی يابند و اين سبب باال رفتن سن ازدواج  هم کفو و مناس
ــدن به معضلی بزرگ است. اگر  ــود که خود در حال تبديل ش می ش
ــم عده ای از آنان تن به ازدواج با افرادی پايين تر از خود بدهند،  ه
ــت که يکی از آنها تحقير مرد  عوارض مختلفی به دنبال خواهد داش
به عنوان پدر خانواده می باشد. البته يکی از عوامل افزايش طالق را 
نيز در همين مساله بايد جستجو کرد و در کنار آن همانگونه که عده 
ــترش روحيه همجنس  ــان گفته اند از عوامل گس ای از روان شناس
ــران، وجود پدران ضعيف النفس و کم  گرايانه، به ويژه در ميان پس

اثر در خانواده و اقتدار بيش از حد مادر است. 
ــکل ديگری که در جامعه ما وجود دارد تمايل برخی پسران  مش
ــال از آنها  ــن چندين س ــت که از نظر س ــه ازدواج با دخترانی اس ب
بزرگترند. متاسفانه اين پديده که عوارض متعددی درپی دارد توسط 
ــان آنها دامن زده می شود. اگر چه آنها ظاهرا  ــانه ها و کارشناس رس
ــن باال دارند  ــامان دادن به دخترانی که س ــت خير و برای س ــه ني ب
ــاله می پردازند اما از اين نکته غافلند که وجود  ــويق اين مس به تش
ــر، که يکی از اين موارد تناسب در سن و  ــب ميان دختر و پس تناس
سال است، عامل مهمی در تداوم خانواده و جلوگيری از طالق است. 

ــويق پسران به ازدواج  ــانه ها و افراد با نيت خير به تش اين رس
ــن آنها باالترست می پردازند و از اين راه می  با دخترانی که س
خواهند از عوارض وجود دختران مجرد در جامعه بکاهند اما به 
اين مساله توجه ندارند که وجود يک دختر مجرد ازدواج نکرده 
ــا بچه نيز داشته باشد  از وجود يک زن و مرد مطلقه که چه بس
ــت خيری دارند آن  ــت اگر ني ــت؛ پس بهتر اس کم خطر تر اس
ــنين پايين عملی  ــويق دختران به ازدواج در س را از طريق تش
نمايند. به هر روی يکی از عواملی که سبب افزايش اقتدار زن 
ــن  ــود، همين ازدواج دختران س و تحقير مرد در خانواده می ش

باال با پسران سن پايين است. 
ــژه در حوزه خانواده و  ــفانه افزايش اقتدار زنان به وي متاس
ــود يکی از عوامل بر هم خوردن توازن و تعادل  تحقير مرد، خ
ــت و از آنجا که مرد رياست خانواده را بر  نيروها در خانواده اس
ــت تحقير او چه عوارضی را به دنبال  ــخص اس عهده دارد، مش
دارد. شايد جالب باشد بدانيم که يکی از عوارض تنزل موقعيت 
ــی و  ــرد در خانواده به وجود آمدن انحرافات جنس ــگاه م و جاي
همجنس گرايی به ويژه برای پسران است. اما آنچه در برخی نظريه 
ــا به عنوان يکی از علل به وجود آمدن همجنس گرايی در برخی  ه
ــت تا حدود زيادی تامل برانگيز است؛ و آن  ــده اس ــران بيان ش پس
ــل. ما خود نيز به  ــت از وجود مادری قوی و پدری منفع ــارت اس عب
ــالمی  ــرقی به ويژه اس ــاهده می کنيم که در جوامع ش وضوح مش
ــت و آبرويی دارد، ميزان  ــه عنوان پدر خانواده حيثي ــه هنوز مرد ب ک
ــت که پدر منزلت  ــه مراتب کمتر از جوامعی اس ــس گرايی ب همجن
ــده  ــاالری در آنجا حاکم ش ــت داده و زن س و احترام خود را از دس

است. 
تحقير مرد در جامعه و به تبع آن تحقير پدر و حتی حذف کامل 
ــی، عوارض متعددی  ــدر، اعم از حذف فيزيکی و يا حذف اثربخش پ
در پی دارد: «بسياری از افراد اعتقاد دارند که بی پدری با بزه کاری 
ــواهد تحقيقات هم بر باور آنان صحه  ــونت مرتبط است و ش و خش
ــت که جوان  ــی گذارد. حضور پدر در خانه تضمينی برای آن نيس م
مرتکب جرم نخواهد شد اما عامل مناسبی برای پيشگيری است. در 
آمريکا ۶۰ درصد متجاوزان به عنف، ۷۲ درصد قاتالن نوجوان و ۷۰ 
درصد محکومان حبس های بلند مدت از خانه های بدون پدر بوده 
ــو اهميت دارند. وجود  ــان در نقش يک الگ اند. پدران برای پسرانش
ــتن داری  ــان برای حفظ اقتدار و نظم و نيز کمک به حفظ خويش آن
ــفانه برای آينده  ــران ضرورت دارد. متاس ــاس همدلی در پس و احس
ــته است.... در طی سه دهه گذشته به تعداد  نزديک کار از کار گذش
ــته اند، افزوده شده است. در نيمه  ــی داش نوجوانانی که رابطه جنس
ــالگی آميزش  ــه ۵۰ {۱۹۵۰ } فقط ۲۷ درصد دختران تا ۱۸ س ده
جنسی داشتند و اين رقم در سال ۱۹۸۸ به ۵۶ درصد که يک چهارم 
ــاله بودند رسيده است... عوامل بسياری، از سن پايين  آنها پانزده س
ــای فرهنگی، در اين روند  ــی دختران تا تضعيف هنجاره بلوغ جنس
ــايد بيشتر،  ــتند. اما بی پدری هم به اندازه اين عوامل و ش موثر هس

دعـاوى فمنيسـت هـا و سـاده 
لوحـى مـردان و يـا قصـد آنان 
بـراى سـوء اسـتفاده از زنـان، 
سـبب شـد مسـابقه اى ميـان 
مردان بـه ويژه آنان كـه داراى 
هسـتند،  روشـنفكرى  اداهـاى 
جهـت  تقديس زنـان و تحقير 
مردان شروع شود؛ روشنفكران 
مخنثى كه چونان شـرطى شده 
انـد كه هر گاه نام زنان و حقوق 
زنـان به گـوش آنها مـى خورد 
بدون هيچ تدبرى به چاپلوسـى 
زبانى يا عملى زنان و قدح و ذم 

مرديت و مردانگى مى پردازند.
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ــتوانه محکم پژوهش هايی است  ــليم پش اهميت دارد. عقل س
که می گويند پدران نقش کليدی در شکل گيری رفتار جنسی 
دختران شان دارند... بنابر نظرسنجی های اخير ۲۰ درصد زنان 
ــال و ۵ تا ۱۰ درصد مردان بزرگسال، در زمان کودکی  بزرگس
شان سوءاستفاده جنسی را تجربه کرده اند. با اين همه خشونت 
ــونت  ــايع تر از خش ــمانی درباره کودکان حدود دو برابر ش جس
ــی است. اکثر شواهد، افزايش واقعی بدرفتاری با کودکان  جنس
در هر دو مورد جسمی و جنسی را در دهه های اخير نشان می 
ــتفاده از کودکان،  ــد. يکی از بزرگترين علل موثر بر سوءاس ده
ــی خانواده و زندگی در خانوارهای زن سرپرست و تک  فروپاش
ــت است که تقريبا در تمامی بررسی های انجام گرفته،  سرپرس
مشاهده شده است... چرا زندگی در خانواده بدون پدر، کودکان 

ــرض چنين مخاطراتی قرار می دهد؟ عموما دو توجيه ارائه  را در مع
ــوند: کودکان تحت نظارت و حمايت کمتری هستند و بيشتر  می ش
ــوند که اين باعث افزايش آسيب پذيری  دچار کمبود محبت می ش
ــتفاده کنندگان جنسی می شود؛ اين افراد بچه  آنان در مقابل سوءاس
ــه دام می اندازند. نبود پدر  ــتی ب ها را با ابراز محبت، عالقه و دوس
ــکالت  هر دوی اين توجيهات را در بر می گيرد.... يکی ديگر از مش
ــت... تقريبا يک زن از هر شش  جدی در همه گزارش ها ناپدری اس
ــش پررنگی به عهده  ــالهای کودکی اش ناپدری نق ــی که در س زن
ــتفاده جنسی او قرار گرفته است، اما فقط  داشته است، مورد سوءاس
ــدر بيولوژيکی خود قرار  ــتفاده پ ــک زن از هر ۴۰ زن مورد سوءاس ي

داشته است»  (پوپنو، ۱۳۸۹ :۵۴ )  
البته تنها کودکان از پديده بی پدری و تحقير و توهين به مرد و 
پدر و گاه حذف آن در رنج و سختی نمی افتند بلکه اين شاهکار زنان 
ــتها دامن خود آنها را نيز گرفته است: «هر چه زن قوی تر  و فمنيس
باشد، همسرش ولخرج تر می شود. به طور صريح هيچ چيز به اندازه 
ــريک ازدواجش، حق تصميم گيری و نقشش را  تصوير مردی که ش
در خانواده ناديده گرفته، رقت انگيز نيست. اغلب اين مردان کارشان 

بيهوده  ــتادن  ايس ــه  ب
ــان ها  ــه خياب در گوش
ــا  ــود ي ــی می ش منته
ــان  ش اميدی  نا  اينکه 
ــه رابطه با  را در هرگون
ــه طور تهاجمی  زنان ب
ــد.  ريزن ــی  م ــرون  بي
(پاسنو، ۱۳۸۴ : ۱۰۵ )

به هر روی تحقير 
ــرد و تکريم بيش از  م
ــانه  ــد و گاه چابلوس ح
ــان و تبديل آنان به  زن
ــس اول، با اولويت  جن
دادن به آنها در حضور 

در دانشگاه، در استخدام 
و اشتغال و...، عالوه بر 
ضرر و زيانی که برای 
مردان و کودکان دارد، 
گريبان خود زنها را نيز 
ــی گيرد.  يکی از آن  م
ــق گزارش  ــوارد طب م
ــراف بدين  ــی تلگ ديل
ــت: «مردانی  اس شرح 
از  ــا  آنه ــد  درآم ــه  ک
تر  پايين  ــان  همسرش
ــت و از لحاظ مالی  اس
ــتری ممکن است به سراغ  ــتند، با احتمال بيش ــته هس به آنها وابس
ــمندان با انجام تحقيقاتی برای بررسی تاثير  زن ديگری بروند. دانش
ــدند  ميزان درآمد زنان و مردان روی تعهد آنها به يکديگر، متوجه ش
ــر خود دارند ممکن است  ــبت به همس مردانی که درآمد کمتری نس
ــا زن ديگری رابطه برقرار کنند. محققان  ــتر ب با احتمال ۵ برابر بيش
ــکين ناراحتی ها و احساسات خود  معتقدند برخی از مردان برای تس
که به دليل کمرنگ شدن نقش سنتی آنها به عنوان نان آور خانواده 
ــوق پيدا می کنند....  ــمت زن يا زنان ديگر س به وجود می آيد به س
ــتين مانچ، روانشناسی که اين تحقيقات را انجام داده است در  کريس
ــر در مردانی  اين باره گفت: احتمال ارتباط با زنی ديگر غير از همس
ــت، ممکن است تا ۵ برابر  ــان کمتر اس ــان از همسرش که درآمد ش
ــت.  ــدا کند. مهم ترين دليل آن هم عدم رضايت آنهاس ــش پي افزاي
آنها از زندگی خود راضی نيستند و احساس خوشايندی در اين مورد 
ــوی ديگر وابستگی زنان به همسر در مورد مسايل  ندارند. البته از س
ــود و هم ميزان  مالی هم باعث افزايش رضايت مندی مردان می ش
ــر را افزايش می دهد، به  ــه زندگی و تعهد به همس ــدی آنها ب پايبن
طوری که همسران زنانی که به طور کامل از لحاظ مالی به همسر 
ــتر از همسران  ــتند با احتمال ۷۵ درصد بيش ــته هس خود وابس
ــر خود وفادار می مانند» ( مانچ،  ــتقل نسبت به همس زنان مس

 ( ۱۲ : ۱۳۸۹
ــن ازدواج و وجود يک مرد توانمند و حامی در کنار  همچني
ــدار او احترام می گذارد، نقش  ــوهرش و اقت يک زنی که به ش
ــزايی در تامين آسودگی روانی هر دوی آنها دارد. البته اثر  به س
ــاخت ويژه جسمی و روحيشان  مثبت آن برای زنان، به دليل س
ــت، زيرا «وقتی که تعداد مردان غير متعهد باال رود،  بيشتر اس
ــونت عليه زنان هم افزايش می يابد... ازدواج عامل  ميزان خش
ــی آيد. ازدواج رضايت  ــمار م امنيتی محکمی برای زنان به ش
ــی وفادار، به خصوص وقتی بچه  ــريکان جنس بخش ميان ش
ــونت  ــای بيولوژيکی خود را بزرگ می کنند، باعث بروز خش ه
کمتری در مقايسه با شرايط ديگر است». ( پوپنو، ۱۳۸۹ : ۵)

به نظر می رسد اگر می خواهيم از اين وضعيت به درآييم، 

در جامعه خودمان با اينكه هنوز 
مدرنيتـه به طور كامل جا نيفتاده 
اسـت، روند تبديل شدن مردان 
بـه عناصـرى دسـت دوم كامال 
در  مـردان  اسـت؛  محسـوس 
خانـواده اغلب به حسـاب پس 
انـدازى تبديل شـده انـد كه نه 
در انتخـاب نوع منـزل و محل و 
مـكان آن حق راى دارند و نه در 
انتخاب لـوازم و اثاثيـه منزل و 
نه در چينـش و ترتيب آنها. هر 
چه هسـت سـليقه خانم خانه و 

فرزندان است.

مردان «زن ذليل» بهترين صفتى 
اسـت كه خود مردهاى مدرن به 
خـود داده انـد. البتـه بايد توجه 
داشـت كـه زن ذليلـى در ذات 
مدرنيته نهفته است، زيرا مردان 
ديگر آن مردان گذشـته نيستند 
بلكه تا حدودى به جنس سومى 
كـه ميان مرد بـودن و زن بودن 

معلق است تبديل شده اند.
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ــل وضعمان  و يا حداق
بدتر از اين نشود، بهتر 
ــت که اين مسابقه  اس
ــان مردان  ــه مي ای ک
تحقير  برای  روشنفکر، 
ــم  تکري و  ــان  خودش
ــود دارد، کنار  زنان وج
گذاشته شود. همچنين 
بهتر است که با توجه 
به اينکه بانوان محترم 
ــزرگ را  ــن امتياز ب اي
دارند که از خدمت دو 

ــاله سربازی معاف می باشند اين امتياز را هم به پسرها دهيم که  س
ــگاه ها قايل شويم، که اين کار حتی  ــهميه ای در دانش برای آنها س
ــه نفع خود خانم ها و تمام جامعه خواهد بود؛ زيرا نمی توان تصور  ب
ــت و آنچه به  ــت زنان و مردان يک جامعه از هم جداس کرد سرنوش

نفع خانم هاست به ضرر آقايان است يا بالعکس.
ــام اجتماعی و اقتصادی  ــت که در نظ  همچنين بايد توجه داش
ــالم نه مانند نظام ليبرالی غربی تک تک افراد اصالت دارند و نه  اس
ــتی جامعه اصالت دارد بلکه در کنار احترام به  مانند نظام سوسياليس
ــت و از  فرديت افراد و جمعيت جامعه، آنچه اصالت دارد خانواده اس
ــت مرد و مديريت زن می چرخد، بايد از  آنجا که خانواده حول رياس

تحقير مرد در جامعه اجتناب کرد. 
ــت که هر خانواده ای برای شکل گيری و تداوم   بايد توجه داش
ــت يکی آسايش و ديگری آرامش؛ مسوول  به دو عنصر نيازمند اس
ــايش، که ناظر به امکانات رفاهی و مادی است، مرد است  تامين آس
ــت. اما مسئول برقراری آرامش، که  و اين وظيفه ذاتی و اصلی اوس
ناظر به امور معنوی و عاطفی و تامين امنيت روانی است، زن است و 
اين مهم ترين وظيفه زن است که هيچ کس جز او نمی تواند آن را 
انجام دهد. بنابراين طبيعی است که خانواده ای می تواند استمراری 
با نشاط و پويا داشته باشد  که اين دو عنصر آسايش و آرامش را که 

مکمل يکديگرند، در کنار هم داشته باشد.
ــت که از آنجا که خانواده  در اينجا تذکار اين مطلب ضروری اس
ــاد نمی تواند دو  ــر بچرخد- زيرا يک نه ــت يک نف بايد حول رياس
ــت با مرد است:  «  ــد -  از نظر اسالم اين رياس ــته باش رييس داش
الرجال قوامون علی النساء » البته رياست مرد به معنای ديکتاتوری 
ــاالری" است يعنی  ــت بلکه به معنای "جوانمرد س و ستمگری نيس
ــر و  ــت، احترام و محبت مرد به همس ــتی توام با مروت، گذش رياس
ــدان و اهل خانواده؛ بنابراين ضرورت دارد که برای حفظ کيان  فرزن

خانواده بيش از اين به تحقير مردان در جامعه دامن زده نشود.
ــت بوده اند در  ــر اقرار هايی از برخی زنان که زمانی فمنيس ذک
ــم هر چند در راستای حقوق زنان  اينجا جالب می نمايد، زيرا فمنيس
ــت، اما آنچه نتيجه داده در  و بر خالف ميل مردان حرکت کرده اس

به هـر روى تحقير مرد و تكريم 
بيـش از حـد و گاه چابلوسـانه 
زنـان و تبديـل آنـان بـه جنس 
اول، با اولويـت دادن به آنها در 
حضور در دانشگاه، در استخدام 
و اشـتغال و...، عـالوه بر ضرر و 
زيانى كه براى مردان و كودكان 
دارد، گريبـان خـود زنهـا را نيز 

مى گيرد. 

ــباز و  واقع به نفع مردان، البته نه همه مردان بلکه مردان هوس
بی قيد و بند بوده است.  خانم دانيل کرتيندن در اين خصوص 
ــتند که نفع بيشتری از تصميم  ــد: « اين مردان هس می نويس
ــب کرده اند. ايدئولوژی  ــان مبنی بر مستقل بودن، کس زنانش
ــت تا کنون بهترين چيز  ــی که اساس فمنيسم اس آزادی جنس
برای مردان جوان بوده است... سکس، بدون منع اجتماعی، يا 

قبول هر گونه مسئوليت!» 
سوزان فيلد در واشنگتن تايمز نوشت: «ممکن است زنان 
مسئول تغيير قوانين مطلوب کيهانی بين ونوس و مريخ باشند، 
ــرده اند. آنها آنچه  ــود ب ــا مردان به طور فزاينده ای از آن س ام
ــت آورده اند:  ــته اند (يا الاقل بعضی را) به دس را که آرزو داش
ــروع به گوش  ــد نان آوری خانه... وقتی ونوس ش آزادی از قي
ــاعت بيولوژيکش می کند يا بدتر از آن حامله می شود،  کردن به س
ــت برای فرار به لشگر خارجی بپيوندد. او می تواند  مريخ مجبور نيس
به سمت يک زن جوان تر برود که حامله نيست و ساعت بيولوژيک 
ــتان مردش لکه دار نمی  ــدا نمی کند. مرد از جانب ديگر دوس او ص
ــود يا از جانب ديگر زنان مورد انتقاد واقع نمی شود يا... آيا کسی  ش
ــط فمنيست های مرد  ــتهای مرد توس تعجب نمی کند چرا شوونيس
ــده اند؟ همان طور که زنان فعاالنه برای کسب برتری  جايگزين ش
ــالش می کنند، مردها نيز  ــدرت، که قبال در حوزه مردان بود ت و ق
دوباره در جستجوی لذت پرستی هستند. خوانندگان مجله  سکسی 
ــتر از ۴ سال  ــگاهی ۶۲ درصد بيش playboy در بين مردان دانش
گذشته است.... بسياری از مردان جوان اين نسل، نقش پشتيبانی را 
ــود نمی فهمند، زيرا آنان توسط  که در کتاب مقدس توصيف می ش
ــتها به آنها تلقين شده  ــط فمنيس مادرانی پرورش يافته اند که توس
ــتيبان مفهومی بيگانه است. مادران آنها  که نقش پدر به عنوان پش
ــی بوده اند، اما آنها خود نمی دانند چگونه آن را  آرزومند چنين نقش
به پسرانشان بياموزند. روز شنبه من در دفترم مشغول کار بودم، مرد 
جوانی از کارکنان فوکوس به دفترم آمد... او در رشته جامعه شناسی 
ــکل شده  ــگاه محلی در حال گذراندن آن بود دچار مش که در دانش
ــت. او گفت که استاد از ۲۰۰ دانشجوی کالس نظرخواهی کرده  اس
ــد زن جوانی مورد تجاوز واقع  ــط ۵ نفر گفتند که چنانچه ببينن و فق
ــده، در قضيه مداخله خواهند کرد. گرچه اين موضوع خوف انگيز  ش
ــت، اما شما بايد ديدگاه ذهنی مردان جوانی را در نظر بگيريد که  اس
ــن رشد خود اين پيام را توسط فمنيست ها آموخته اند: زنان با  در س
ــنو، ۱۳۸۴  مردان برابرند، آنها می توانند از خود مراقبت کنند» ( پاس

 ( ۱۱۸ :
ــور بازيابی جايگاه خانواده و ازدواج و ايجاد  به هر روی به منظ
ــاالر بايد پيش از آنکه بيش از اين دير شود  خانواده های جوانمردس
دست به کار شد. ديويد پوپنو در اين خصوص چنين می نويسد: «با 
ــان تا حدی  بازگرداندن پدران به جايگاه خود در زندگی فرزندان ش
بايد سير تغيير فرهنگی چند دهه گذشته به سوی فرد گرايی افراطی 
ــی کنيم. بايد دوباره برخی گزاره ها يا يافته های فرهنگی را  را خنث
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ــر تاريخ از نظر جهانی پذيرفته شده بودند، ولی امروزه  که در سراس
ــه اند، احيا کنيم. ازدواج  ــتند، هر چند کامال از بين نرفت متداول نيس
ــود، نقش پدر نيز بايد دوباره  بايد به عنوان نهاد محکمی از نو بنا ش
تعريف شود، چنين تغييراتی به هيچ وجه غير ممکن نيست» (پوپنو، 

( ۵۵ : ۱۳۸۹
منابع و مآخذ:

ــم راه يا بی راه:کشف دوباره  ــنو، دايانو (۱۳۸۶). فمنيس ۱- پاس
ــه محمد رضا مجيدی.تهران  ــت خدا برای آزادی زنان. ترجم خواس
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ــی در نبود پدران" ترجمه مريم  ــو، ديويد (۱۳۸۹). دنياي ۲- پوپن
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تهران: انتشارات زرياب.
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پايان دفتر
 حضرت آيت اهللا العظمي صافي گلپايگاني:

تمّسك به قرآن و عترت، شرط عّزت و سعادت مسلمين
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حضرت آيت اهللا العظمى صافى گلپايگانى

پايان دفتر
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
سپاس پروردگار عالميان را و درود و سالم خداوند 
ــيد انبيا، موالی ما ابوالقاسم محمد  بر پيامبر امين و س
ــلم و خاندان پاکش. صلوات  ــی اهللا عليه و آله و س صل
خدا بر او و امامان اثنی عشر، خلفای هدايت گرِ هدايت 

شده.
ترديدی نيست که بعد از کتاب مبين که حبل متين 
ــی آيد و بعد از  آن  ــت و در برابرش هيچ باطلی نم اس
ــود ـ  ــوی خدای حکيم نازل نمی ش ــچ کتابی از س هي
ــند و مأثور  ــريف مس ــنت نبوی و احاديث ش آنچه از س
ــه و آله و نيز عترت پاکش  ــول خدا صلی اهللا علي از رس
ــه پيامبر صلی اهللا  ــالم، يکی از دو ثقلی ک ــم الس عليه
عليه و آله و سلم ما را امر به تمسک و دست اندازی به 
ايشان کرده، نزد مسلمانان است، ثروت علمی سترگ و 
ميراثی جليل و بزرگ است که سرشار از معارف حقيقی 
ــی و اجتماعی  و برنامه تربيتی و تعاليم اخالقی و سياس
ــرفت و حقوق انسان و آزادی و مدنيت  و نيز اصول پيش
ــح و قواعد  ــو از تعاليم صحي ــد. همچنين ممل می باش
ــتوار است که اگر بشريت به آنها  محکم و راه های اس
ــک کنند، در دوزخ فساد و ظلم و استکبار و بردگی  تمس
ــوند و زورمندان  ــقوط نخواهند کرد و مقهور نمی ش س

زورگو ايشان را به استضعاف نمی کشند.۱

مسلمانان در فساد اجتماعی و پراکندگی و دشمنی 
با يکديگر و غلبه اشرار و چيرگی کفار و زندگانی سخت 
ــطه دوری و رويگردانی  ــوند، مگر به واس واقع نمی ش

همه  حـاوى  گرانسـنگ،  احاديث 
احتياجات انسان است. پس واجب 
اسـت كه به آنها اهتمـام ورزيم؛ 
آنهـا را ياد بگيريم و در مدارس و 
دانشـگاه ها آنها را آموزش دهيم. 
در مجامع و مناسبت هاى مختلف 
و در كتاب ها، نشريات و رسانه ها 
از آنها اسـتفاده كنيـم. گمان نمى 
كنم كسـى اين احاديث را آموخته 
باشـد و  علـوم و معـارف را  دارا 
باشـد و به سـمت غير آنها عدول 
كنـد، مگر اينكـه در دلش مرضى 

باشد.
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ــن و  ــبت به نيروی اين تعاليم روش از منهاج الهی و عدم آگاهی نس
ــازنده و از طرف ديگر، بهره گيری از برنامه های وارداتی دنيايی،  س
چه شرقی و چه غربی. مانند تاجری که خزانه اش مملو از جواهر و 
ــت و او از آنها غافل است و قيمت آنها را نمی  ــنگهای قيمتی اس س
ــت اصلی می خرد  ــنگهای بدلی را به قيم ــد. از بدلی فروش، س دان
ــی رود. درِ گنجينه  ــرو و عزت کاريش از بين م ــن ابتياع، آب و در اي
جواهراتش را باز نمی کند تا جواهرات خويش را که در هيچ بازار و 

نزد هيچ تاجر ديگری نيست، ببيند.

بله، پيامبر اکرم صلی اهللا عليه و آله و سلم می فرمايد: آنچه که 
شما را به بهشت نزديک و از جهنم دور می سازد، چيزی نيست مگر 
آنچه که به شما امر شده است و نيز، آنچه شما را به جهنم نزديک و 

از بهشت دور می سازد، چيزی نيست جز آنچه نهی شده است.۲
ــت. پس  ــان اس ــنگ، حاوی همه احتياجات انس احاديث گرانس
واجب است که به آنها اهتمام ورزيم؛ آنها را ياد بگيريم و در مدارس 
ــبت های  ــوزش دهيم. در مجامع و مناس ــا آنها را آم ــگاه ه و دانش
ــتفاده کنيم.  ــانه ها از آنها اس ــريات و رس مختلف و در کتاب ها، نش
گمان نمی کنم کسی اين احاديث را آموخته باشد و  علوم و معارف 
ــمت غير آنها عدول کند، مگر اينکه در دلش  ــد و به س را  دارا باش

مرضی باشد.
ــلمانان  ــت ها و رويه ها به گونه ای پيش می رود که مس سياس

ــه اين ثروت  ــت نمی کنند و ب ــه احاديث عناي ــت ب از روی مصلح
ــمندانه و ساختار خردمندانه اهتمام نمی ورزند، زيرا آن از چشم  دانش
ايشان پوشيده است و از واقعيت زندگانی عقيدتی، سياسی، اخالقی 
و روشمند مسلمانان دور است. تا جايی که جايگاه مسلمانان از مورد 
ــگری و از مخدوم، به خادم عوض می شود  سئوال بودن، به پرسش
ــان را وصف  ــلم ايش همان گونه که پيامبر صلی اهللا عليه و آله و س

کرد: «يستخدمون و ال يستخدمون».
ــنت و روايات  در بخش اول از تاريخ، مصيبت منع از تدوين س
ــرائيليات واقع شد و کسی مثل کعب االحبار  و در کنار آن بالی اس
ــير قرآن و  ــان در تفس ــه قهرمان صاحبان قدرت و مرجع ايش يگان
زندگانی انبيا و بيان مشکالت و مسائل مهم ديگر بود. اين در حالی 
ــلم وقتی بعضی از  ــول خدا صلی اهللا عليه و آله و س ــت که رس اس
مسلمانان را مشغول مطالعه و خواندن کتاب اهل کتاب می ديد می 
فرمود: «اگر موسی زنده بود، کاری نمی کرد جز تبعيت از من».۳ و 
نيز  با وجود امامی مثل امير المؤمنين علی عليه السالم که به نص 
ــهر علم است و پيامبرصلی  ــلم درِ ش پيامبرصلی اهللا عليه و آله و س
ــلم درباره ايشان می فرمايد: «علی با حق و حق  اهللا عليه و آله و س
با علی است و از هم جدا نمی شوند»، و همچنين با وجود اهل بيت 
ــان  ــلم که پيامبر درباره همراهی ايش پيامبرصلی اهللا عليه و آله و س
ــوند تا همراه يکديگر بر  و قرآن می فرمايد: «آنها از هم جدا نمی ش

سر حوض بر من وارد شوند».
برهه دوم از عصر بنی اميه شروع و در عصر بنی عباس تکميل 
ــای حاکم بر جامعه،  ــت ه ــد، تا جايی که در زمان مأمون، سياس ش
معارض با قوانين اسالمی بود. قوانينی که به صاحبان حکومت های 
زورگو اجازه دخالت در اداره جامعه و آنچه به مسلمانان و بيت المال 
ــفه يونانی با آرای الحادی و  تعلق دارد، نمی دهد. در اين دوره، فلس
ــالت الهی و هدايت پيامبران در  ــرک آميز که هيچ موافقتی با رس ش
ــت،  ــماء و صفات کمالی و افعالش نداش ــناخت خدای تعالی و اس ش
پديدار شد. با اين حال بعضی از کسانی که به اين امر اشتغال دارند، 
ــی ورزند؛ از طرفی  ــن دو مکتب اصرار م ــت و يگانگی اي ــر موافق ب
مکتب انبيا و دعوت توحيدی ايشان که قرآن به نحو نيکو و کاملی 
آن را بيان کرده است و همه مسلمانان بر آن و اصول مستحکمش 
ــل آن نيز اختالف ندارند؛ و از طرف  ــاق دارند و حتی در يک اص اتف
ديگر، مکتب فالسفه ای که در اصول با هم اختالف بسياری دارند 
ــتند و هيچ مسلک مشخصی  و در مبانی اوليه همفکر و هم نظر نيس
ــريت قرار نمی دهند و  از مبادی نظری و عملی خود پيش روی بش
ــول دارند، راهنمايی  ــوی حقيقتی که همه آن را قب ــانها را به س انس

نمی کنند.
ــت  ــائل مربوط به مبدأ و معاد گوناگون اس ــان در مس آرای ايش
ــان اتفاق نظر پيدا  ــايد نتوان بين دو طايفه از ايش به گونه ای که ش
کرد. هر گروه راه خودش را می رود و در سلک خود قدم می گذارد 
ــمان وحی انبيا و اولياء الهی و هدايت ائمه  ــانی که به ريس مگر کس
ــخنان فالسفه، ايشان  ــالم چنگ زده اند و س معصومين عليهم الس

در اين دوره، فلسفه يونانى با آراى الحادى 
و شـرك آميز كه هيـچ موافقتى با رسـالت 
الهى و هدايت پيامبران در شـناخت خداى 
تعالـى و اسـماء و صفات كمالـى و افعالش 
نداشـت، پديدار شـد. با اين حال بعضى از 
كسـانى كه بـه اين امـر اشـتغال دارند، بر 
موافقـت و يگانگـى ايـن دو مكتـب اصرار 
مـى ورزند؛ از طرفـى مكتب انبيـا و دعوت 
توحيـدى ايشـان كـه قـرآن به نحـو نيكو 
و كاملـى آن را بيـان كـرده اسـت و همـه 
مسلمانان بر آن و اصول مستحكمش اتفاق 
دارنـد و حتـى در يك اصـل آن نيز اختالف 
ندارند؛ و از طرف ديگر، مكتب فالسـفه اى 
كه در اصـول با هم اختالف بسـيارى دارند 
و در مبانـى اوليه همفكر و هم نظر نيسـتند 
و هيچ مسـلك مشـخصى از مبـادى نظرى 
و عملـى خود پيش روى بشـريت قرار نمى 
دهند و انسـانها را به سوى حقيقتى كه همه 

آن را قبول دارند، راهنمايى نمى كنند.
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ــرع اجازه ورود نداده، وارد  ــت و در جاهايی که ش را گمراه نکرده اس
نشده اند.

ــود  ــخص می ش ــان مش با کاوش در کتابها و اصطالحات ايش
ــخن فالسفه، غير از سخن پيامبران و پيروان ايشان  که منطق و س

است. 

ــوگند به خدايی که خالق همه چيز است و هر چه می خواهد  س
ــدگان را به ميزان  ــزد، بن ــران را برمی انگي ــی دهد، پيامب ــام م انج
ــی دهد، صدا و  ــان را روزی م ــازات می کند، ايش ــان مج کارهايش
دعايشان را می شنود، پاسخشان را می دهد و با صفاتی که خودش 
برای خويش در نظر گرفته است، خوانده می شود، آنچه که فالسفه 
ــنی مثل خالق،  ــماء حس او را علت اولی می گويند، بر خدايی که اس
ــود، صدق نمی  ار، تواب و ... به حقيقت بر او اطالق می ش رازق، غفّ
ــرادف علت اولی  ــماء الهی، م ــامحه. در اس کند مگر با تأويل و مس
ــم وجود ندارد، حتی مفهومی  ــود، مفهوم علت اولی ه يافت نمی ش
ــفه بخورد و به خداوند تعالی تعبير شود، وجود  که با علت اولی فالس

ندارد.
همانطور که می دانيد، بنابر توضيحات و بيانات مختلف فلسفی 
که در کتابهای فالسفه وجود دارد، مفاهيمی مثل خالق و خالقيت و 
ــوق و نظير اينها ـ که فرق بين خدا و غير خدا را بيان می کند  مخل
ــا مفهوم علت و عليت و معلول که با آن، ربط حادث و قديم را  ـ ، ب

تبيين می کنند، تفاوت دارد. 
ــت بين مکتب انبيا و معارف قرآنی و دريافتی از اهل  ممکن اس
ــد ـ با بيانات حکمای  ــالم ـ که همتای قرآنن بيت وحی عليهم الس
ــان طبق هدايت کتاب و سنت  ــالمی ما که در طريق و مسيرش اس
حرکت کرده اند، هماهنگی هم وجود داشته باشد، اما ترديدی نيست 

ــان و دوره های متمادی به بحث و جدل  ــلمانها در طول زم که مس
پيرامون مسائلی پرداخته اند که درک کردن و رسيدن به حقيقت آنها 
ــته است و از طرفی شرع مقدس به بحث حول اينگونه  امکان نداش
ــان از انوار قرآن و معارف روايی،  ــائل تکليف نکرده است و ايش مس

طلب راهنمايی و روشنگری نکرده اند.
ــير و  اگر توجه و عنايت گروهی از علمای يگانه و بزرگان تفس
ــد.  ــث و معارف نبود، آثار نبوت از ميان می رفت و نابود می ش حدي
ــاگردی کرده اند، از دريای  بزرگانی که پای درس قرآن و روايات ش
ــالم چشيده اند، از اهل ذکر پرسيده اند و  علوم اهل بيت عليهم الس
ــان به علم الهی چيزی اخذ نکرده اند و آنچه بر پيامبران  از غيرعالم
و توسط روح االمين بر پيامبرصلی اهللا عليه و آله و سلم نازل شده، 

همگی نزد ايشان است.
ــرآن و مکتب  ــالم و ق ــه اس ــاگردان مدرس بله، اين بزرگان ش
پيامبرصلی اهللا عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السالم و ديگر 
ــتند که حق بزرگی بر ما دارند. ايشان از  ــالم هس امامان عليهم الس
ــالمی در طول قرنها و زمانها محافظت و پاسداری  آثار و معارف اس
ــان، محکم و متقن  ــرده اند تا اينکه مانند روز اول و زمان ابالغش ک

به ما رسيده است.
در زمان ما و از گذشته ای نه چندان دور، مسلمان ها با فلسفه 
ــمت تمدن دنيازده  ــدند؛ بعضی به س مادی و دنيايی جديد گمراه ش
ــرقی تمايل پيدا کردند.  ــوی فرهنگ الحادی ش غربی و برخی به س
بعضی به اين طرف و بعضی به آن طرف ايمان آوردند. در ورای اين 
ــتهای استکباری شرق و غرب نيز وجود داشته  ميل و رغبت، سياس
است و از طرفی، کارگزاران آنها نيز آنچه از ترقی صنعتی و پيشرفت 
تکنولوژی برايشان حاصل شده است را زيبا نشان می دهند. بعضی 
ــرفتها را حاصل فرهنگ آنها می دانند. روی  مسلمانها هم اين پيش
ــروع به ترويج فرهنگ مادی و مبانی مارکسيستی  همين حساب ش
ــلمانها  ــالمی کردند. بعضی از مس و ترغيب جوانان به طرد آداب اس
ــمار اهل فرهنگ و روشنفکر می ديدند ـ که تمدن  که خود را در ش
ــنفکری آنها چيزی نبود جز سر خم کردن مقابل ماديگری و  و روش
ــالمی ـ به تفسير اصول اسالم به اصول مادی، حتی  وهن تفکر اس

اصول مارکسيستی والحادی روی آوردند.
ــن اداره جامعه و  ــا، ظاهر و باط ــالح منورالفکره ــن به اصط اي
ــت و اقتصاد و تربيت و تکنولوژی را جابه جا کرده اند، بالها  سياس
ــان و آنچه از گمراهی ها که به نام فرهنگ جا زده  و فتنه های ايش

اند، بالی بزرگی است.
اسالم با احکام الهی خود در هر عصر و زمانی در برابر هرگونه 
گمراهی و ضاللتی ايستاده است و پيروزی هايش در اين ميدانهای 

عقيدتی همچنان پابرجاست.
ــالم (قرآن) مانند عصر نزولش، محکم و استوار  کتاب عظيم اس
در همه زمان ها و قرون تا قرن حاضر و تا آخر دهر... همچنان پايا 

و پويا هدايت خواهد کرد.
ــمانی برای همه انسانها، در همه  ــالم دين الهی و وحی آس اس

ممكن اسـت بين مكتب انبيا و معارف قرآنى 
و دريافتى از اهل بيت وحى عليهم السـالمـ  
كه همتاى قرآنند ـ با بيانات حكماى اسالمى 
مـا كه در طريـق و مسيرشـان طبق هدايت 
كتاب و سنت حركت كرده اند، هماهنگى هم 
وجود داشـته باشـد، اما ترديدى نيسـت كه 
مسلمانها در طول زمان و دوره هاى متمادى 
به بحث و جـدل پيرامون مسـائلى پرداخته 
اند كه درك كردن و رسـيدن به حقيقت آنها 
امكان نداشته است و از طرفى شرع مقدس 
به بحث حول اينگونه مسـائل تكليف نكرده 
است و ايشان از انوار قرآن و معارف روايى، 

طلب راهنمايى و روشنگرى نكرده اند.
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زمانها است تا وقتی که خدا زمين و آنچه بر روی آن است را به ارث 
دهد... دينی است که آمده است تا بماند و جاودانه باشد. آمده است 
تا همه امت ها را هدايت کند و عدالت بين ملت ها را برقرار نمايد. 
ــلطه امتی بر امت ديگر و دياری بر ديار ديگر  ــالم به س بنابراين اس
ــد، و نيز مصلحت گروهی را  و قومی بر قوم ديگر راضی نخواهد ش

بدون گروه ديگر در نظر نمی گيرد... .

اسالم آمده است تا حيات روی زمين را با افراشتن پرچم دولت 
ــت خاتم اوصيا و حجت هايش ـ صلوات و سالم  عدل الهی به دس
ــن ـ همه دين ـ برای خداوند  ــد، چون دي خدا بر او بادـ پايان بخش
ــتند و بين سياه  ــت و امت ها همگی يکی هس پروردگار عالميان اس
ــت و همه در پيشگاه حق  ــان فرقی نيس ــرخ و زردش ــفيد و س و س

يکسانند.
ــلمين ـ به ويژه علمای امروز ما، هرچند بشريت از همه  بر مس
ــده ـ  ــب و ايدئولوژی های مادی و نظام های دنيايی نااميد ش مکات
ــت، مبادی دين حنيف الهی را بر بشريت سرگردان عرضه  واجب اس
ــانی که محتاج به روشنگری قرآن و سنت هستند،  کنند و برای کس
با توجه به قرآن و سخنان پيامبرصلی اهللا عليه و آله و سلم و عترت 

او عليهم السالم، دريچه های تضمين کننده و روشنگر بگشايند.
پس ای مسلمانان! به خاطر اين نعمت بزرگ شکرگزار باشيد و 
ــويد  از اين نعمت الهی غافل و ـ پناه بر خدا ـ رويگردان و کافر نش
 ــر ــمعون* إن ش ــمعنا و هم اليس که: «و ال تکونوا کالذين قالوا س
ــون»۴. از الحاد در آيات  ــم البکم الذين ال يعقل ــدواب عنداهللا الص ال
ين يلحدون  ــيد که خداوند تعالی فرمود: «إن الذّ الهی و دين او بترس
ــون علينا أفمن يلقی فی النار خير أم من يأتی آمنًا  فی آياتنا اليخف
ــون بصير»۵ در دريای اين  ــئتم إنّه بما تعمل يوم القيامة اعملوا ما ش
دانش ها وارد شويد و از آن مرواريدهای درخشان استخراج کنيد. در 
ــمان و زمين است.  ــگاهی از آس باغ های آن گردش کنيد که نمايش
ــد. از اين ميراث  ــتهاآور آن را بچيني ــای زيبا و ميوه های اش گل ه

بـر مسـلمين ـ بـه ويژه علمـاى امـروز ما، 
هرچند بشـريت از همه مكاتب و ايدئولوژى 
هـاى مادى و نظام هاى دنيايى نااميد شـده 
ـ واجب اسـت، مبـادى دين حنيـف الهى را 
بر بشـريت سـرگردان عرضه كننـد و براى 
كسـانى كـه محتاج بـه روشـنگرى قرآن و 
سـنت هسـتند، با توجه به قرآن و سـخنان 
پيامبرصلى اهللا عليه و آله و سـلم و عترت او 
عليهم السـالم، دريچه هاى تضمين كننده و 

روشنگر بگشايند.

ــالمت فکر، نظام  ــالمی که زندگی بخش روح، صحت رأی، س اس
بخش زندگی و دين و دنيای شماست برخوردار شويد. سزاوار نيست 
ــه  ــاگردان مکتب حديث و مدرس که چيزی جايگزين آن کنيد. از ش
ــتگويان از  ــلم و اهل بيت او و راس ــی اهللا عليه و آله و س پيامبرصل
ــالم باشيد. خدای متعال فرمود: «يا أيها الذين  خاندانش عليهم الس

آمنوا اتّقوا اهللا و کونوا مع الصادقين»۶

مقدمه كتاب «منتخب االثر فى االمام الثانى عشر»
اثر مرجع عاليقدر حضرت آيت اهللا العظمى صافى گلپايگانى 

ترجمه: سيد مهدى شاهچراغى

پی نوشت ها:
ــلمان در قصيده ای در مدح پيامبر اعظم صلی اهللا عليه و آله و سلم،  ــاعر غيرمس ۱ .آن ش
ــان  ــانی ايش چه زيبا عظمت منحصر به فرد حضرت را در ميان همه خصوصيات ممتاز انس

وصف کرده است:
إنی و إن اک قد کفرت بدينه
هل أکفرن  بمحکم اآليات

تا جايی که می گويد:
و قواعد لو أنّهم عملوا بها
ما قيدوا العمران بالعادات

من دونه األبطال فی کلّ الوری
من حاضر أو غائب او آت

۲ .کافی ج ۲ ص ۷۴ ک ۵ ب ۳۶ ح ۲
۳ .تفسير قرطبی ج ۱۳ ص ۳۵۵

۴ .انفال: ۲۱ و ۲۲
لت: ۴۰ ۵ .فصّ
۶ .توبه: ۱۱۹
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